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COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 
(RESOLUÇÃO Nº 05/2007) 

 
 
 
 
 

 
 

 

RELATÓRIO E CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO 
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – CPI, PARA INVESTIGAR O 
PROCESSO QUE CULMINOU NA VENDA DA VARIG. 
 
 

PRESIDENTE:                    DEPUTADO PAULO RAMOS 

VICE-PRESIDENTE:           DEPUTADA GRAÇA MATOS 

RELATOR:                          DEPUTADO PAULO MELO 

MEMBROS EFETIVOS:      DEPUTADO JOSÉ NADER 

                                             DEPUTADA INÊS PANDELÓ 

MEMBROS SUPLENTES:  DEPUTADO ROBERTO  DINAMITE 

                                             DEPUTADO RODRIGO NEVES                
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1. Do Conhecimento do Fato 
 
     A Comissão foi requerida pelo Deputado PAULO RAMOS, a 
partir de notícias trazidas por ex-funcionários da Varig, bem como 
de notícias veiculadas na imprensa sobre a venda da empresa cujo 
processo se arrastou  durante todo o ano de 2005 até meados de 
2006, culminando com a venda da empresa fracionada, acarretando 
sérios problemas sociais aos ex-empregados, pois os compradores 
não assumiram  as dívidas trabalhistas e nem se comprometeram a 
recontratá-los, aos aposentados em decorrência da liquidação do 
Fundo de Previdência AERUS, além de prejuízos causados à 
economia do Estado do Rio de Janeiro e aos usuários da aviação 
em geral. 
 
 
 
2. Da Constituição e Funcionamento da Comissão 
 
 

2.1  - Da Constituição 
 
 

A Comissão Parlamentar de inquérito foi constituída a partir do 
Requerimento nº 005/2007, nos termos do art. 30 do Regimento 
Interno da ALERJ, com prazo inicial de 90 (noventa) dias, 
prorrogáveis por mais 60 (sessenta)  e previsão de 05 (cinco) 
membros. 
     O Projeto foi aprovado e deu origem à Resolução nº 005/2007 
publicada no D.O. de 07.02.2007. 
 
 

     2.2 - Da Composição 
        
                Pelo Ato “E”/GP/Nº 052/2007: 
 



 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 4

          O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 
20, inciso III, alínea “a” e 24, “caput”, do Regimento Interno, 
RESOLVE: 
 
         Designar, para a composição da Comissão Parlamentar de 
Inquérito instituída pela Resolução nº 05/2007, como membros 
titulares, os Senhores Deputados PAULO RAMOS – PDT – 
Autor, PAULO MELO - PMDB, GRAÇA MATOS - PMDB, JOSÉ 
NADER - PTB e INÊS PANDELÓ - PT, e como membros 
suplentes os Senhores Deputados ROBERTO DINAMITE -
PMDB e RODRIGO NEVES - PT. 
 

   
2.3 - Da Presidência, Instalação, Eleição do Vice-Presidente e 
Designação do Relator. 
 
    2.3.1 -  Na forma Regimental assume a Presidência da 
Comissão o Senhor Deputado PAULO RAMOS. 
 
    2.3.2 - Aos doze dias do mês de março  de dois mil e seis, às 
onze horas, na sala número trezentos e onze do Palácio 
Tiradentes, sede do Poder Legislativo do Estado do Rio de 
Janeiro, foi realizada a reunião de instalação da Comissão, com o 
objetivo de eleger o Vice-Presidente e o Relator. Em seguida, foi 
realizada a eleição com tomada nominal de votos, tendo sido 
eleitos a Senhora Deputada GRAÇA MATOS como Vice-
Presidente e o Senhor Deputado PAULO MELO para a Relatoria 
da Comissão.  
 
 
   2.4 - Do funcionamento 
 
            Devidamente instalada e estabelecidas as normas gerais 
de seu funcionamento, a Comissão realizou 01 (uma) Reunião de 
Instalação, e 16 (dezesseis) Reuniões Ordinárias. 
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3. Do Prazo 
 

A Comissão iniciou seus trabalhos em doze de março de dois mil 
e sete e encerrou suas atividades em .................................. 
 
 
4. Da Documentação 
 
 

4.1 - Documentos Expedidos 
 
 

 
Nº 
 

 
DATA 

 
DESTINATÁRIO/NOME 

 
EMPRESA/CARGO 

 
ASSUNTO 

01 12.03.07 Dep. GRAÇA MATOS ALERJ Designa p/CAI 
02 15.03.07 Dep. JORGE PICCIANI ALERJ Com. dias das reuniões 
03 15.03.07 Sr. MIGUEL DAU VARIG Convocação 
04 15.03.07 Sr. JOÃO RAYMUNDO 

CYSNEIROS VIANNA 
Advogado Convocação 

05 20.03.07 Sr. MIGUEL DAU VARIG Convocação 
06 23.03.07 Sr. ODILON CESAR N. 

JUNQUEIRA 
Administrador Convocação 

07 23.03.07 Sr. RICARDOLODI RIBEIRO Advogado Convocação 
08 29.03.07 Sr. JUIZ LUIZ ROBERTO 

AYOUB 
1ª VARA 
EMPRESARIAL 

Sol. documentos  

09 03.04.07 Sr. JOHN LONG VRG Convocação 
10 03.04.07 Sr. MIGUEL DAU   VARIG Sol. 

documentos03.04.07 
11 03.04.07 Des. GAMALIEL QUINTO DE 

SOUZA 
xxxxx Resp. s/Mandado de 

Segurança 
12 12.04.07 Sr. MARCO ANTONIO AUDI VOLO DO BRASIL  Convocação 
13 12.04.07 Sr. LAP WAI CHAN MATLIN PATTERSON  - 

a/c. VOLO DO BRASIL 
Convocação 

14 12.04.07 Sr. MARCOS HAFTEL VOLO DO BRASIL Convocação 
15 12.04.07 Sr. LUIZ EDUARDO GALLO VOLO DO BRASIL Convocação 
16 16.04.07 Sr. MILTON ZUANAZZI ANAC Sol. documentos 
17 16.04.07 Sr. GUILHERME LAAGER VRG Sol. informações 
18 19.04.07 Sr. NELSON TANURE Empresário Convocação 
19 19.04.07 Sr. CARLOS LUIZ M.P. E 

SOUZA 
ex-Presidente da Varig Convocação 

20 19.04.07 Sr. OSWALDO CESAR C.  DE  
SOUZA 

ex-FUND. RUBEN 
BERTA 

Convocação 

21 26.04.07 Sr. ACIR JOAQUIM COSTA Leiloeiro Público  Convocação 
22 03.05.07 Sr. MARCO A. AUDI VOLO DO BRASIL Convocação 
23 03.05.07 Sr. LUIZ EDUARDO GALLO VOLO DO BRASIL  Convocação 
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24 03.05.07 Sr. MARCOS HAFTEL VOLO DO BRASIL  Convocação 
25 04.05.07 Sra. ANDREA VANZILLOTTA ex-Diretora do AERUS Convocação 
26 04.05.07 Sr. ADACIR REIS  ex-Sec. Previdência 

Complementar  
Convocação 

27 xxx xxxx Varig xxxx 
28 11.05.07 Sr. OSVALDO CESAR C. DE  

SOUZA 
ex-FUND. RUBEN 
BERTA 

Sol. documentos 

29 16.05.07 Sr. NELSON TANURE Empresário Convocação 
30 16.05.07 Sr. ERNO BRENTANO ex-interventor do 

AERUS 
Convocação 

31 16.05.07 Sr. CRISTIANO Z. MARTINS TEIXEIRA, MARTINS 
ADVOGADOS 

Resp. sobre 
transferência de reunião 

32 21.05.07 Sr. MARCO A. AUDI VOLO DO BRASIL Intimação - 
CANCELADA 

33 21.05.07 Sr. LUIZ EDUARDO GALLO VOLO DO BRASIL  Intimação - 
CANCELADA 

34 21.05.07 Sr. ROBERTO TEIXEIRA TEIXEIRA, MARTINS 
ADVOGADOS 

Convocação 

35 21.05.07 Sr. MILTON ZUANAZZI ANAC Sol. informações 
36 21.05.07 xxxxxx xxxxx Emitido pelo Gabinete 
37 21.05.07 xxxxxx xxxxx Emitido pelo Gabinete 
38 21.05.07 Senhor Chefe 

Depto.Operações 
DECEA Sol. informações 

39 24.05.07 Sr. ROBERT MORGENTHAU PROCURADOR 
DISTRITAL EM NY 

Sol. infs, sobre contas 
nos EUA 

40 21.05.07 Sr. MARCELO TRINDADE CVM Sol. documentos 
41 24.05.07 Sr. ROBERT MORGENTHAU PROCURADOR 

DISTRITAL EM NY 
Apresenta o Senhor 
ELNIO BORGES 

42 06.06.07 Sr. ERNO BRENTANO ex-Interventor do 
AERUS 

Convocação - 
CANCELADA 

43 06.06.07 Sr. MARCO A. AUDI VOLO DO BRASIL Convocação 
44 06.06.07 Sr. LUIZ EDUARDO GALLO VOLO DO BRASIL Convocação 
45 06.06.07 Sr. MARCOS HAFTEL VOLO DO BRASIL Convocação 
46 14.06.07 Sr. MARCO A. AUDI VOLO DO BRASIL Convocação 
47 14.06.07 Sr. LUIZ EDUARDO GALLO  VOLO DO BRASIL  Convocação 
48 14.06.07 Sr. MARCOS HAFTEL VOLO DO BRASIL Convocação 
49 15.06.07 Sr. PAULO R. DE CASTRO RC CONSULTORES Convocação 
50 15.06.07 Sr. JORGE LOGO  Advogado Convocação 
51 15.06.07 Sr. CONSTANTINO O. 

JUNIOR 
GOL LINHAS AEREAS Convocação 

52 15.06.07 Sr. JORGE LOGO Advogado Convocação 
53 20.06.07 Sr. CONSTANTINO O. 

JUNIOR 
GOL LINHAS AÉREAS Convocação 

54 20.06.07 Sr. NELSON TANURE Empresário Convocação 
55 21.06.07 Sr. MARCO A. AUDI VOLO DO BRASIL Convocação 
56 21.06.07 Sr. LUIZ EDUARDO GALLO VOLO DO BRASIL Convocação 
57 21.06.07 Sr. MARCOS HAFTEL VOLO DO BRASIL Convocação 
58 21.06.07 Sr. MARCO A. AUDI VOLO DO BRASIL Com. concessão de 

passagem 
59  21.06.07 Sr. LUIZ E. GALLO VOLO DO BRASIL Com. concessão de 

passagem 
60 21.06.07 Sr. MARCOS HAFTEL VOLO DO BRASIL Com. concessão de 
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passagem 
61 22.06.07 Dep. JORGE PICCIANI  ALERJ Sol. contratação de 

tradutor juramentado 
62 28.06.07 Sr. MARCO A. AUDI VOLO DO BRASIL Sol. informações 

 
 
       

4.2 - Documentos Recebidos 
 
• Portaria nº 162/06-PF (Aprovação de Contas) 
• Relação das Pensionistas da Fundação Ruben Berta 
• Relatório de 2005 da Fundação Ruben Berta 
• Ata da Assembléia da VARIG de 19/12/2005 
• Ata da Assembléia de 26/10/2005 da Fundação Ruben Berta 

(fita 1  lado A) 
• Ata da Assembléia de Credores da Fundação Ruben Berta de 

07/11/2005 
• Ata da  42º Assembléia Geral Extraordinária da Fundação 

Ruben Berta (Colégio Deliberante) 
• Folder da Fundação Ruben Berta – “Sem Medo de Ousar” 
• Quadro da Evolução Patrimonial da Fundação Ruben Berta 
• Relatório de Todas as Administrações da Fundação Ruben 

Berta 
• Ofício Índice dos documentos da Fundação Ruben Berta 
• OFÍCIO 274/SEESP/SETOE – RIO DE JANEIRO, 30 DE 

MAIO DE 2007. REF. HABEAS CORPUS Nº 2007.059.03381. 
• PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA VARIG S.A. 
• ESTATUTOS DA FUNDAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA 

VARIG. 
• RELATÓRIO DOS BENS COM RESIDUAL ACIMA DE 5 MIL 

REAIS DA FUNDAÇÃO RUBENS BERTA. 
• PODER JUDICIÁRIO – ÓRGÃO ESPECIAL – MANDADATO 

DE SEGURANÇA: Nº  00672/2007 – RELATOR : DES. 
GAMALIEL QUINTO DE SOUZA. 

• INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL – 
RELATÓRIO ANUAL DE 2006 ( SÍNTESE ). 

• ATA DA 6° REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA 
AERUS. 
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• MINISTÉRIO DA DEFESA – COMANDO DA AERONÁTICA – 
DEPARTº DE CONTROLE AÉREO, OF. Nº  9/ASDOP/550. 

• PROPOSTA DE COMPRAS DA UNIDADE  ”VARIG 
OPERAÇÕES”. 

• COMARCA DA CAPITAL DO RJ – 8º VARA EMPRESARIAL – 
EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. 

• FICHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – ACIR LEILOEIRO – 
PROC. 2005.001072887-7. 

• CARTA AOS DEP. ESTADUAIS DATADA 12/04/2007. 
• OF. 196/2007 DA ANAC (RESP. AO OF.16/2007). 
• OF. DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA BULHÕES DE 

CARVALHO  (REF. AO OF. 47/2006). 
• RELATÓRIO PARCIAL SOBRE PAGTº A FUNCIONÁIA DA 

VARIG. 
• OF. Nº 185/2007 ( RESP. AO OF. 035/2007). 
• OF. PODVAL, RIZZO, MANDEL, ANTUN. 
• OF. TEIXEIRA MARTINS ADVOGADOS ( REF. AO OF. 

12/2007). 
• OF. TEIXEIRA MARTINS ADVOGADOS ( REF. AO OF. 12,14 

E7) 
• OF. TEIXEIRA MARTINS ADVOGADOS ( REF. A CPI DA 

VARIG) 
• OF. VARIGLOG ( REF. AO OF. 31/2007). 
• OF. TEIXEIRA MARTINS ADVOGADOS ( REF. AO OF. 

09/2007). 
• OF. TEIXEIRA MARTINS ADVOGADOS ( REF. A CORRESP. 

LAP WAI CHAN). 
• OF. DA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIO (REF. AO 

OF. 40/2007). 
• OF. DA ASSOCIAÇÃO DOS MECÂNICOS DE VÔO DA 

VARIG. 
• OF. 169/2006 DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL REF. A 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. 
• OF. 274/2007 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO. 

 
• FAX DO OF. 275/2006 DA ANAC. 
• FAX DO OF.271/2006 DA ANAC. 
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• CERTIDÃO DO REGISTRO AERONÁUTICO BRASILEIRO. 
• OF. 196/2007 DA ANAC. 
• OF. Nº 017/2007 DO MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA.. 
• OF. TEIXEIRA MARTINS  ADVOGADOS ( REF. AO OF. Nº 

31/2007). 
• OF. 010 DA ANAC – ASSUNTO COMPARECIMENTO 

PERANTE A CPI. 
• CADERNO SOBRE A RECUPERAÇÃO E O 

FORTALECIMENTO DA VARIG. 
• PLANOS  VARIG EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 
• CARTA DO PRES. DA VARIG LOGÍSTICA S/A, SR JOÃO 

LUIS BERNES DE SOUSA. 
• EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL - COMARCA DA 

CAPITAL DO RJ DA 8º VARA EMPRESARIAL. 
• CARTA ABERTA DO SINDICATO NACIONAL DOS 

AERONAUTAS. 
• GUIA DE REMESSA DA CHIFIA DA POLÍCIA CIVIL. 
• FAX DO OF. 260/2006 DA ANAC. 
• CADERNO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
• MODELOS DA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR. 
• PERGUNTAS AO PRESIDENTE DA VARIGLOG. 
• FAX TEIXEIRA MARTINS ADVOGADOS ( REF. A CPI DA 

VARIG). 
• MOÇÃO DOS TRABALHADORE, PELA RECUPERAÇÃO DA 

VARIG 
• OF. N° 21/2006 DA 1º VARA EMPRESARIAL DA COMARCA 

DA CAPITAL DO RJ. 
• RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REFERENTE A 

10/2006 
• RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE REFERENTE A 

01/2006 
• RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE REFERENTE A 

02/2006 
• RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE REFERENTE A 

04/2006 
• RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE REFERENTE A 

05/2006 
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• RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE REFERENTE A 
06/2006 

• RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE REFERENTE A 
07/2006 

• RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE REFERENTE A 
08/2006 

• RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE REFERENTE A 
09/2006 

• RELATÓRIO DE ATIVIDADE REFERENTE A 10/2006 
• DELOITTE TOUCHE CONSULTORES LTDA. 
• OF.Nº 67/2006 DA DELOITTE. 
• Carta do Escritório de Advocacia Teixeira Martins de 

07/11/2006 
• Ofício 282/2006 ANAC de 27/11/2006(ratificação de 

comparecimento) 
• Ofício 275/2006 ANAC de 22/11/2006(Solicitação de novo 

agendamento) 
• Matéria Jornal O GLOBO de 23/11/2006(leilão quadros da 

VARIG) 
• Caderno ref. ao Termo de Declarações em Aditamento ao IP. 
• Caderno de Regulamento do Varig Fundo de Investimento em 

Participações – Controle. 
• Consulta – Despacho Proc. 2003.001.017760-1 
• Oficio nº 271/2006 da ANAC 
• Ofício nº 67/2006 da DELOITTE 
• Caderno de Jefferson Araújo de Almeida. 
• Ofício nº 321/SEESP/SETOE (Referente ao Hábeas Corpus nº 

2007.059.03381) 
• Hábeas Corpus nº 3381/07 
• Caso Varig Requer uma CPI. 
• Constituição Federal Seção V. 
• Considerações Sobre o Fundo de Pensão AERUS. 
• Carta Aberta Sindicato Nacional dos Aeronautas. 
• Decisão Agravo de Instrumento nº 2006.01.00.032813-7 – 

TRF – 
• Comunicado do Grupo Castagna Maia Advogados Associados 

S/A. 
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• Informativo AERUS – mês 11 e mês 12 de 2005. 
• Informativo AERUS (Fusão), julho e agosto de 2003. 
• Ofício nº 1972 ref. ao prot. nº 2007-093410. 
• Varig em Recuperação Judicial ref. ofício nº 05/2007. 
• Ofício nº 309/2007 – Ref. Hábeas corpus nº 2007.059.03381 
• Termo e Condições para a Aquisição de Unidade Produtiva 

Varig 
• Juízo da 8º Vara Empresarial do RJ. 
• Carta do Lap Wai Chan e Marco  Antônio Audi. 
• Ata da Assembléia Geral de Constituição realizada em 

25/08/2005. 
• Doc. nº 48005 da Tradutora Pública e Intérprete Comercial 

Juramentada Mariana Érika Heynemann. 
• Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 

21/07/2006. 
• Ofício 1399/2007 Ref. Mandado de Segurança nº 672/2007. 
• Doc. ao Sr. Desembargador do Tribunal de Justiça do RJ. 
• Ofício CPI 05/2007 Nº 11/07. 
• Ofício 1404/2007 Ref. Mandado de Segurança nº 913/2007. 
• Ofício 1416/2007 Ref. Mandado de Segurança nº 930/2007. 
• Ofício 1098/2007 Ref. Mandado de Segurança nº 

2007.004.00672. 
• Cópia da Revista de Sociologia e Política. 
• Texto extraído do Jus Navigandi. 
• Hábeas Corpus 83438 do Supremo Tribunal Federal. 
• Fax Variglog ref. ao ofício nº 31/2007. 
• Fax ref. a CPI da Varig de Teixeira Martins Advogados. 
• 4º Câmara Cível do Tribunal de Justiça do RJ ref. ao ofício nº 

0021/2007. 
• Ofício nº 105/2007 - Comissão de Valores Mobiliários. 
• Teixeira Martins Advogados ref. correspondência Lap Wai 

Chan. 
• Comprovante de Autuação de Processo – Ministério da 

Fazenda. 
• Ofício nº 321/2007 re. Hábeas corpus nº 2007.059.03381. 
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• Ofício nº 9/2007 – assunto: Listagem de vôos com os 
designadores VRG E VRN. 

• Podval, Rizzo, Mandel, Antun Advogados Associados, ref. ao 
ofício nºs 43,44 e 45/2007. 

• Ofício nº 105/2007 – assunto: ofício nº 40/2007. 
• Cysneiros Vianna Advogados Associados  ref. proc. nº 

2005.001.072887-7. 
• Ofício s/nº da Fundação Rubens Berta ref. ao nº 20/2007. 
• Ofício 057/2007 ref. ao Gabinete do Vereador Pedro Porfírio.. 
• Instrumento Particular de Contrato de Mútuo. 
• Varig em recuperação judicial ref. ao ofício nº 03/2007. 
• Mauro Teixeira Nunes – Variglog – 
• Ofício s/nº do Dep. Paulo Melo. 
• Cópia proc. 2006.001.102415-0 ( Acir Joaquim ). 
• Documentos Podval, Rizzo, Mandel, Antun. Advogados 
• Documentos Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. 
• Documentos Varig ( Sr Silvio Pires ). 
• Documentos das passagens aéreas dos depoentes 
• Documento escritório de advocacia Marcos Pimenta ref. ao 

proc. nº 2005.001072887-7. 
• Ofício nº 169/2006  referente ao Procedimento Administrativo 

do Ministério Público Federal. 
• Ofício nº 53/2007 referente a informações do ofício nº 71/2006 
• Ofício nº 0234/206 do Sindicato Nacional dos Aeroviários ref. 

ao ofício nº 50/2006. 
• Nota Técnica nº 002/2006 da ANAC ( Agência Nacional de 

Aviação Civil ). 
• Ofício nº ANP ref. ao ofício nº 29/2006. 
• Ata da Reunião  de Aviação Civil – ANAC. 
• Carta da Fundação Rubens Berta aos beneficiários 
• Ofício nº 338/2006 da Advocacia Geral da União ref. ao ofício 

nº  62/2006 
• Documentos do juiz Ayoub ref. ao ofício 08/2007 ( item 01 ). 
• Documentos do juiz Ayoub ref. ao ofício 08/2007 ( item 02 ). 
• Documentos do juiz Ayoub ref. ao ofício 08/2007 ( item 03 ). 
• Documentos do juiz Ayoub ref. ao ofício 08/2007 ( item 04 ). 
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• Edital de alienação judicial. 
• Cópia da recuperação judicial. 

 
 
 

    4.3 - Editais de Convocação 
 
Foram expedidos e publicados no Diário Oficial do Poder 
Legislativo, 18 (dezoito) Editais de Convocação. 

      
 

4.4 - Atas 
 

Foram lavradas, 01 (uma) Ata de Instalação e 16 (dezoito) 
Atas de Reuniões Ordinárias e ..................... 

 
 

    4.5 – Resumo das Reuniões 
 
Instalação 12.03.07 Eleição do Vice-Presidente e Relator e, após 

deliberações 

1ª RO 15.03.07 Deliberativa 

2ª RO 22.03.07 Sr. João Raymundo Cysneiros Vianna - 1º Adm. 

Judicial da Varig 

Sr. Odilon Junqueira - ex-Pres. do AERUS 3ª RO 29.03.07 

Sr. Ricardo Lodi - advogado 

4ª RO 12.04.07 Sr. MIguel Dau - Gestor Judicial da Varig 

5ª RO 19.04.07 Deliberativa 

6ª RO 26.04.07 Sr. Carlos Luiz Martins P. de Souza - ex-Pres. da 

Varig 

7ª RO 03.05.07 Sr. John Canongia Long Junior - ex-Diretor de 

Opers. da VRG (Nova Varig) 
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Sr. Osvaldo Cesar Cury de Souza - ex-Pres. do 

Conselho de Curadores da Fundação Ruben Berta 

Sra. Andréa Vanzillotta -ex-Diretora AERUS 

Sr. Acir Joaquim da Costa - Leiloeiro 

8ª RO 10.05.07 

Sr. Adacir Reis - ex-Sec. de Previdência 

Complementar 

9ª RO 17.05.07 Deliberativa 

10ª RO 24.05.07 Deliberativa 

11ª RO 31.05.07 Sr. Roberto Teixeira - Advogado da VOLO 

12ª RO 14.06.07 Deliberativa 

13ª RO 21.06.07 Deliberativa 

14ª RO 25.06.07 Sr. Paulo Rabello de Castro - Autor do Plano de 

Recuperação Ampla da Varig 

15ª RO 28.06.07 Sr. Marco A. Audi - Volo do Brasil 

Sr. Luiz E. Gallo - Volo do Brasil   

Sr. Marcos Haftel - Volo do Brasil 

Sr. Jorge Lobo - advogado 16ª RO 29.06.07 

Sr. Constantino de O. Junior - Gol Linhas Aéreas 

 

5.Voto do Relator (conclusão)  

  O nosso voto se divide, para uma melhor compreensão 
da questão na seguinte forma: Histórico da Varig, a Lei de 
Recuperação de Empresas e Falências,  
 
I - HISTÓRICO DA VARIG 
 
 
  A Viação Aérea Rio-Grandense S/A, conhecida 
popularmente pela sua sigla VARIG, foi uma das maiores empresas 
aéreas deste país e a sua história pode nos ajudar a compreender 
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um pouco os fatores que levaram a sua bancarrota, fato que atinge 
todo o setor aéreo nacional, como nos prova as palavras do ex-
presidente do INFRAERO, Brigadeiro José Carlos Pereira, quando 
disse que “a malha aérea do país foi para o espaço”. 
 
  A sua história começa com o empreendimento 
promovido e patrocinado pelo oficial da Força Aérea Alemã, Otto 
Ernst Meyer, que mobilizando a comunidade alemã do Rio Grande 
do Sul, realizou em 1 de abril de 1927 a primeira reunião de um 
grupo de dez sócios fundadores, na Associação Comercial de Porto 
Alegre. Posteriormente, na mesma semana, foi publicado um 
anúncio convidando outras pessoas a se associarem. No dia 7 de 
maio é realizada a primeira assembléia geral, com a participação de 
550 acionistas, sendo eleito o seguinte corpo de diretores: : Otto 
Ernst Meyer (Diretor Administrativo), Rudolf Cramer von Clausbruch 
(Diretor Técnico), Fritz Hammer, Major Alberto Bins (Diretor do 
Conselho Fiscal), e os Conselheiros Carlos Albrecht Jr., Max Sauer 
e o Barão von Duddenbrock. Logo se percebe a forte presença 
alemã, não apenas entre os seus diretores e acionistas, mas 
também pelo fato do Syndicato Condor, que representava os 
interesses da Lufthansa, deter cerca de 21% do capital inicial. O 
Syndicato Condor operava também como empresa aérea, que mais 
tarde teve a denominação de Cruzeiro do Sul, e tinha como principal 
objetivo à ligação aérea entre o Brasil e a Alemanha, em parte pelos 
interesses comercias e populacionais que uniam as duas nações. 
  
  O apoio do Governo gaúcho, num primeiro momento, 
sob o governo de Borges de Medeiros, e posteriormente no governo 
Getúlio Vargas, pode ser medido pelo fato de ser do interesse do 
Palácio do Piratini, possibilitar uma ligação rápida e segura entre a 
capital Porto Alegre e a região de Pelotas-Rio Grande, local onde 
estavam instalados os principais frigoríficos do estado e o principal 
porto exportador da carne gaúcha. Esse apoio é consolidado 
quando da transferência para o governo Rio-Grandense das ações 
do Syndicato Condor. 
 
  Nesse início as aeronaves eram quase todas de 
fabricação alemã, situação que somente foi modificada com a 
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deflagração da 2ª Guerra Mundial, quando as peças de reposição 
das aeronaves começaram a ficar escassas, tornando necessário à 
mudança do padrão da frota aeronáutica. Neste tempo, a empresa 
ainda era restrita a ligações regionais e apenas uma ligação 
internacional, Porto Alegre – Montevidéu. A 2ª Guerra também 
representará modificação nos rumos que a empresa irá seguir com 
a conformação inicial para o resto da sua existência, ou melhor, até 
a crise que culminou com o processo de recuperação judicial. 
 
  Quando o Brasil tomou posição ao lado dos aliados na 2ª 
Guerra Mundial, os alemães e seus descendentes começaram a 
sofrer restrições de ordem política, econômica e cultural. Otto Ernst 
Meyer, ciente dessas restrições, renunciou a presidência da 
empresa e apoiou a eleição de Rubem Berta, funcionário da 
empresa. Com uma visão diferente para o seu tempo em que as 
relações entre patrões e empregados eram tensas, Rubem Berta 
passa a formatar uma empresa onde a valorização do empregado 
era fundamental, tornando, desde essa época, um dos principais 
diferenciais da VARIG. Especula-se que tal decisão seria a 
aplicação dos ensinamentos provenientes da Encíclica Papal Rerum 
Novarum ou até mesmo, do chamado “capitalismo solidarista” de 
Alberto Pasqualini, contemporâneo Berta. De qualquer forma, a 
dinâmica adotada era “revolucionária”. 
 

Em 29 de outubro de 1945 é realizada uma Assembléia 
Geral de acionistas e por sugestão de Rubem Berta ocorre a 
transferência de metade das ações em posse dos acionistas ou a 
que eles teriam direito para uma fundação de funcionários. Surge 
então a Fundação dos Funcionários da Varig, posteriormente 
denominada Fundação Rubem Berta, que garante aos funcionários 
benefícios não igualados em outras empresas. Durante a vida de 
Rubem Berta, pouco a Fundação teve de influência na 
administração da empresa. A partir de 1966, a administração 
passou a ser exercida, de fato e de direito, pelos representantes da 
Fundação.  
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Até 1951 a VARIG estava presente nos três estados do 
sul, mais São Paulo e Rio de Janeiro, além da ligação para 
Montevidéu. Os anos 50 e 60 foram anos de expansão: Adquire em 
1952 o controle da Aero Geral, passando a operar entre o Rio de 
Janeiro e Natal no Rio Grande do Norte; no início dos anos 60 
adquire o controle da Real/Aerovias, passando a operar os vôos 
para os Estados Unidos e Japão. 

Essa expansão de linhas, frotas e empresas, culminam 
em 1965 com a transferência das operações internacionais da 
empresa PANAIR DO BRASIL, um dos pontos mais obscuros da 
história de vida da VARIG, e que, infelizmente, nos leva a ter que 
transcrever, face similaridade do ocorrido quarenta anos depois com 
a própria VARIG. 

A PANAIR do Brasil surgiu como uma empresa fundada 
pelo americano cel. Ralph O'Neill em 1927, para operar a linha Nova 
York-Rio de Janeiro-Buenos Aires. Com a crise da bolsa de valores 
de Nova York, a empresa é vendida para a sua concorrente, a PAN 
AM, que em outubro de 1930 muda o nome da empresa e passa a 
existir a PANAIR do Brasil. A empresa expande os seus serviços na 
área internacional e para a Amazônia, investindo em serviços de 
radiocomunicação e metereologia, utilizados pelas outras empresas 
e as próprias Forças Armadas, além de desenvolver a engenharia 
aeronáutica nacional com a constituição da CELMA, empresa 
localizada em Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro. 

O governo Getúlio Vargas, seja o primeiro durante os 
anos 30 e 40 e o segundo, no início dos anos 50, sempre apoiaram 
e tiveram o apoio da empresa, mesmo sendo uma subsidiaria da 
PAN AM. Foram criadas duas Comissões Parlamentares de 
Inquérito, sob a influência direta de anti-varguistas, como Carlos 
Lacerda (RCD-000002  de 03/03/1955 Resolução da Câmara dos 
Deputados - Constitui Comissão Parlamentar de Inquérito para 
Investigar as Causas e Conseqüências da Crise em que se 
Encontra a PANAIR DO BRASIL S/A; RCD-000005  de 18/03/1955 
Resolução da Câmara dos Deputados – Constitui Comissão 
Parlamentar de Inquérito para Investigar a Aplicação da Subvenção 
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Concedida pela União a PANAIR DO BRASIL S/A) . Passou a 
empresa a viver dificuldades, que culminaram com a sua venda para 
o grupo Miranda-Simonsen, um dos donos da então TV Excelsior do 
Rio de Janeiro, em 1961. Ocorre que esse grupo era intimamente 
ligado ao ex-presidente Juscelino Kubitschek e apoiavam o governo 
João Goulart. 

Com o Golpe Militar de 1964, com as cassações dos 
seus apoiadores políticas e ascensão dos seus inimigos, o destino 
da empresa estava selado, e neste caso, vamos encontrar a 
similaridade já referida, ao caso VARIG atual, evidentemente, 
consciente das diferenças de ordem política, de hoje para com o 
regime militar. 

Em 10 de fevereiro de 1965 o Ministro da Aeronáutica, 
Brigadeiro Eduardo Gomes, cassa o certificado de operações da 
PANAIR DO BRASIL, justificando que havia muitas dividas com a 
União e com fornecedores. Essa cassação favoreceu de imediato a 
VARIG, que assumiu todas as linhas internacionais da empresa, 
tornando-se, assim, a maior empresa aérea nacional, bem como a 
Cruzeiro do Sul, que assumiu grande parte das linhas nacionais. 

Esse foi o desejo de Rubem Berta, que anteriormente 
tinha sido impedido de conseguir o controle acionário da empresa, 
pois havia temor quanto ao monopólio que surgiria, principalmente 
nas rotas internacionais. 

É precioso ler os relatos dos funcionários da PANAIR DO 
BRASIL quanto ao ocorrido naquela época, pois o drama, a emoção 
e a indignação que hoje ouvimos dos funcionários da VARIG, são 
idênticos para aqueles que perderam os seus empregos e projetos 
de vida, por uma decisão tomada por aqueles que exerciam o 
governo brasileiro, mas, que permitiram a construção da VARIG 
como empresa “brasileira no céu azul”.  

Os depoimentos que transcrevemos são provenientes do 
trabalho da Professora da UNIRIO Alejandra Saladino - O Caso 
Panair: silêncios e enquadramentos no Marimbás Air Force, 
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havendo a omissão do nome dos depoentes para preservar a sua 
privacidade, de acordo com o trabalho original: 
 

Em 1965, no exato momento em que se fazia o planejamento de vôo, a 
preparação para a viagem, a tripulação da Varig viaja, no avião da Panair, 
no lugar da própria tripulação da Panair, que ficou no balcão boquiaberta. 
Ninguém sabia o que estava acontecendo. Parecia uma coisa tão tranqüila... 
(...) A coisa ficou mais complicada para nós porque o número de vôos da 
Varig aumentou. Ela pegou as linhas da Panair. A Varig aproveitou poucos 
funcionários de terra da Panair 
 C.S., entrevistada em 19/10/2002, não integrante do MAF 
 
Quando tudo aconteceu eu estava baseado em Lisboa. Voltei ao Brasil não 
mais como comandante da Panair do Brasil, mas como passageiro. 

  M. B., entrevistado em 4/11/2004, integrante do MAF. 
 
E nós funcionários da Panair, principalmente o pessoal de vôo, nós fizemos 
aqui da sede da Panair um reduto de resistência. Fizemos uma campanha 
muito bonita que, infelizmente não prosperou, e estava prosperando, porque 
veio o Carnaval (...) ... mas o Carnaval matou com a nossa mobilização. 

  A. M., entrevistado em 1/10/2003, não integrante do MAF. 
 
Mas nós sabíamos que a Panair ia ser fechada! Quer dizer, o argumento que 
se usava na época é de que a Panair estaria com dívidas, o que todas as 
empresas brasileiras tinham, na época, à exceção da VASP. E esse Simonsen 
era uma pessoa não grata ao Governo da Revolução. Então teria vindo um 
recado, dizendo: "Se vocês o elegerem, nós vamos cassar" (...) eu era um 
simples comissário de bordo dentro de uma estrutura, de uma empresa 
grande, mas nós sabíamos disso. Isso era comentado às abertas, às 
escâncaras. 
 A. M., entrevistado em 1/10/2003, não integrante do MAF. 

 
Aí a Panair, por uma manobra... duvidosa, que é duvidosa até hoje, e todo 
mundo sabe disso, a VARIG, através do Ruben Berta, que era o presidente da 
VARIG, encampou a Panair do Brasil. Todo o material da Panair. 

  M. L., entrevistado em 26/10/2002, não integrante do MAF. 

Era uma empresa que o país se orgulhava de tê-la, principalmente por esse 
lado do setor amazônico.(...) ... era muito comum, se ouvia, era muito comum a 
alegria, o prazer do passageiro em voar Panair 

 AM., entrevistado em 1/10/2003, não integrante do MAF. 

 

Como podemos perceber, as declarações são muito 
parecidas, senão iguais, as que hoje fazem os funcionários da 
VARIG quando tratam de expor as suas angustias quanto ao rumo 
da empresa e sobre o que aconteceu. 
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Na verdade, foi com a incorporação de fato da PANAIR 
DO BRASIL, que a VARIG se consolidou como a principal empresa 
nacional de aviação, no Brasil e no exterior. 

Para se ter à dimensão do que foi a falência da PANAIR 
DO BRASIL para o nosso sistema aéreo, a CELMA, importante 
empresa de engenharia aeronáutica foi estatizada pela 
desapropriação de parte do patrimônio da PANAIR (Decreto nº. 
57.683, de 28 de janeiro de 1966) e a TASA – Telecomunicações 
Aeronáuticas S/A (Decreto-Lei nº. 107 de 16 de janeiro de 1967), foi 
constituída com parte do patrimônio da PANAIR e com os seus 
próprios empregados. 

Esta consolidação foi definitiva quando da incorporação 
da CRUZEIRO DO SUL, antiga Serviços Aéreos Condor, também 
uma empresa de origem alemã, que em 1941 teve os antigos 
controladores substituídos por brasileiros, em face das restrições 
provenientes do estado de guerra. Foi uma das beneficiárias com a 
falência da PANAIR, recebendo a concessão e aeronaves para 
operar as linhas domésticas pertencentes à empresa falida. 
Problemas financeiros no início da década de 70, fizeram com que o 
seu controle acionário fosse adquirido pela VARIG em 1975, 
operando separadamente até 1993, quando foi totalmente 
absorvida. 

Parece que a história se repete.  

A crise da empresa começa a ser desenhada com o 
congelamento de preços, e conseqüentemente, de tarifas, ocorrida 
com o Plano Cruzado em 1986, sem que o custo operacional da 
empresa, muito dolarizado, estivesse em crescimento ascendente. 

Com a abertura econômica promovida pelo Governo 
Fernando Collor a partir de 1990, não havia mais o monopólio das 
linhas. Portanto, a VASP e a TRANSBRASIL passaram a operar 
também nessas linhas, diminuindo, conseqüentemente a 
rentabilidade, sem que houvesse uma redução de custos 
operacionais capazes de fazer frente aos novos desafios, agravados 
com a entrada de empresas aéreas estrangeiras, que ganharam 
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isenções de alguns tributos (PIS/CONFINS), retirando a 
rentabilidade extraordinária das linhas internacionais da empresa. 
Começa neste momento, a apresentar prejuízos no seu balanço. 

A Guerra do Golfo em 1991 atinge mundialmente todo o 
setor, causando enormes prejuízos para as empresas aéreas. A 
VARIG procura investir em novos aviões, momento que se mostrou 
errado, pois houve uma retração da demanda e um aumento do 
custo, proveniente da alta do preço do petróleo. A solução 
encontrada em 1992 é a venda das aeronaves para os bancos e 
empresas de leasing, passando a empresa a pagar aluguel pelo uso 
dos aparelhos. 

O início do primeiro processo de reestruturação da 
empresa se inicia em 1993, culminando em 1994 com a demissão 
de mais de 3 mil empregados, renegociação de contratos e 
fechamento de 30 escritórios no exterior. A crise cambial em 1999, 
quando o real se desvalorizou sensivelmente frente ao dólar, 
agravou a crise da empresa, cujos contratos e insumos utilizados 
apresentam cotação nesta moeda. O início de operações da TAM, 
sua principal concorrente no mercado domestico nas linhas 
internacionais, também representa uma redução do seu número de 
passageiros, naquela que ela durante anos foi à única operadora. 

 Os atentados de 11 de setembro de 2.001, promoveram 
uma retração no transporte aéreo de todo o mundo, aumentando 
significativamente a dívida da empresa. Os credores passam a 
pressionar ainda mais a empresa, e a sua controladora, a Fundação 
Rubem Berta rejeita os acordos que haviam  propostos. A solução 
encontrada, pelo menos no curto prazo, é a fusão com o TAM, 
medida que parece contar com a anuência do governo federal. O 
primeiro passo para isso é a assinatura de intenções de se unirem e 
o começo dos vôos compartilhados. A fusão, no entanto, não ocorre, 
entre os motivos, pela posição contrária do CADE por considerar a 
própria existência de vôos compartilhados um prejuízo para 
consumidor, tendo em vista que não haveria a concorrência entre as 
companhias que deteriam conjuntamente mais de 50% (cinqüenta 



 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 22

por cento) do transporte de passageiros e quase que 100% (cem 
por cento) em algumas linhas. 

As ações posteriores referentes mais precisamente aos 
anos de 2005, 2006 e 2007, serão objeto de análise mais 
pormenorizada em outros pontos do relatório e do próprio voto, 
tendo em vista que em 17 de junho de 2005 foi feito o pedido pela 
VARIG para que houvesse o início do processo de recuperação 
judicial. 

Nesse histórico da VARIG, inserimos uma cronologia 
complementada por nós, mas cuja base de dados é proveniente do 
jornal Folha de São Paulo: 

 

CRONOLOGIA DA CRISE DA VARIG 

7 de maio de 1927: Nasce a Viação Aérea Riograndense, 
operando a linha Porto Alegre-Pelotas-Rio Grande com um 
avião Atlântico. 
 
1941: Presidente da companhia desde sua fundação, Otto 
Ernst Meyer entrega o controle ao primeiro funcionário, 
Ruben Berta, que a presidiu até morrer, em 1966. 
 
1942: Já com a denominação Varig, a empresa estabelece a 
primeira rota internacional, ligando Porto Alegre a 
Montevidéu. 
 
1945: Criação da Fundação dos Funcionários da Varig, que 
em 1966 passou a chamar-se Fundação Ruben Berta. 
 
1952: Adquire o controle da Aero Geral, passando a operar 
entre o Rio de Janeiro e Natal no Rio Grande do Norte. 
 
1961: Assume o controle da Real/Aerovias, passando a 
poder operar os vôos para os Estados Unidos e Japão. 
 
1965: Com a falência da Panair, então a brasileira com maior 
malha internacional, a Varig assume as linhas da ex-
concorrente para a Europa. 
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1975: Assume o controle acionário da Cruzeiro do Sul, que 
continua a funcionar como empresa independente até o ano 
de 1993. 
  
1986: O plano Cruzado congela os preços das passagens, 
mas não os custos das companhias aéreas, que continuaram 
subindo. 
 
1990: O ex-presidente Fernando Collor de Mello abre o 
mercado da aviação nas rotas internacionais. A partir deste 
momento, passaram a concorrer com a Varig nesses trajetos, 
a Vasp e a Transbrasil. O Governo permitiu, ainda, a entrada 
de novas companhias estrangeiras para disputar este 
mercado, que obtiveram vantagens para operar com preços e 
custos mais baixos, a partir da isenção de alguns tributos 
(PIS/Confins). A Varig começa a apresentar prejuízo em seu 
balanço financeiro. 
 
1991: A Varig buscou ampliar a sua frota, encomendando 
novas aeronaves para a Boeing. Começa a Guerra do Golfo, 
causando alta do preço do petróleo e recessão no setor de 
aviação. Ao fim de quatro anos, a indústria acumularia 
prejuízos de cerca de US$ 20,4 bilhões. 
 
1992: Os prejuízos da Varig são agravados com a recessão 
causada pela Guerra do Golfo. Como solução, a empresa 
vende aeronaves para bancos e empresas de leasing e 
passa a pagar aluguel para utilizar os aviões. 
 
1993: Varig inicia processo de reestruturação.  
 
1994: A empresa termina a reformulação, tendo renegociado 
contratos e dispensado mais de 3 mil funcionários. A 
companhia pleiteou preços mais baixos nos contratos de 
leasing com empresas arrendatárias e suspendeu 
pagamentos por 60 dias. Além disso, fechou 30 escritórios no 
exterior.  
 
1999: Crise cambial no governo Fernando Henrique Cardoso 
impacta negativamente os resultados da empresa. A TAM, 
além de se transformar na principal concorrente da Varig no 
mercado doméstico ao longo da década de 90, inicia suas 
operações para o exterior. 
 
2000: Criação da Varig Log, que já nasce como a terceira 
maior empresa do grupo. 
 
2001: A Gol entra no mercado de aviação doméstico, 
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acirrando a concorrência. Com os atentados de 11 de 
Setembro, que geraram para a indústria da aviação prejuízos 
de US$ 11,9 bilhões, as dívidas da Varig aumentaram.  
 
2002: Fundação Ruben Berta rejeita acordo com credores. O 
BNDES deixa de costurar uma saída para a crise da 
companhia. 
 
2003: Varig e TAM assinam um memorando de intenções 
para se unirem e começam a compartilhar vôos. A cogitada 
fusão, no entanto, não acontece. Varig perde a liderança do 
mercado doméstico para a TAM. 
 
2004: Varig e TAM cobram a mesma tarifa em diversos 
trechos e chegam a propor a criação de uma empresa 
gestora dos vôos compartilhados, idéia que também não foi 
levada a cabo. A Seae (Secretaria de Acompanhamento 
Econômico) recomenda ao Cade (Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica) a suspensão do 'code-share' por causar 
danos ao consumidor. 
 
2005: Com o fim do compartilhamento de vôos com a TAM, 
Varig cancela rotas. Gol ultrapassa a Varig na participação 
no mercado doméstico em abril. Varig inicia negociação com 
a TAP. Em 17 de junho, aérea entra com pedido à Justiça 
para que seja iniciado o processo de recuperação judicial, 
mecanismo que substituiu a concordata, de acordo com o 
que prevê a nova lei. Em novembro, a TAP e investidores 
brasileiros formalizam compra das subsidiárias Varig Log e 
VEM, o que garante o pagamento a credores internacionais. 
A Justiça de Nova York prorroga liminar que impede a 
tomada de aviões da Varig por empresas de leasing dos 
EUA. Em dezembro, a Fundação Rubem Berta (FRB) fecha 
acordo para transferir para Docas Investimentos 67% das 
ações ordinárias da FRBPar, proprietária da Varig. A Justiça 
do Rio suspende a operação por entender que a troca de 
controle da FRBPar tem que passar pela aprovação dos 
credores. A FRB pede à Justiça do Rio para a Varig sair da 
recuperação judicial, o que é negado. A Justiça afasta a FRB 
da gestão da Varig. Credores aprovam, em assembléia, o 
plano de reestruturação da companhia e rejeitam a oferta da 
Docas Investimentos. 
 
2006: Em janeiro, chega-se à conclusão da venda da Varig 
Log e da VEM. Grupo TAP e Volo Brasil (constituída pelo 
fundo Mattin Patterson e investidores brasileiros) assumem a 
VEM e a Varig Log, respectivamente. A Justiça de Nova York 
prorroga liminar favorável à Varig, que impediu a tomada de 
aviões por empresas de leasing dos EUA. Em fevereiro, 
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credores aprovam texto final do plano de recuperação judicial 
da Varig, que prevê a criação de Fundos de Investimentos e 
Participação (FIPs), com o objetivo de captar novos 
investidores e permitir a conversão de dívidas em ações. Em 
abril, os credores aprovam criação do Fundo de Investimento 
e Participação Controlador (FIP Controle) e a indicação do 
Banco Brascan como gestor do fundo. Aprovam ainda a 
escolha da Consultoria Alvarez & Marsal para conduzir o 
plano de reestruturação da companhia. Varig pede mais 
prazo aos credores para pagar as dívidas, por meio do Plano 
de Emergência elaborado pela Consultoria Alvarez & Marsal, 
com a finalidade de sustentar o fluxo de caixa da empresa no 
curto prazo, até julho/agosto, quando os FIPs estariam, de 
fato, funcionando. A Varig Log oferece US$ 350 milhões pela 
empresa. Os credores rejeitam a proposta. A Anac (Agência 
Nacional de Aviação Civil) não aprova acordo operacional da 
Varig com a OceanAir, que previa fretamento de aviões por 
90 dias em cidades do interior no Sul do país. A Secretaria 
de Previdência Complementar (SPC) determina a 
intervenção e liquidação do Aerus, fundo de previdência dos 
funcionários da Varig. A diretoria da Varig recomenda ao 
Conselho de Administração que aceite nova proposta da 
Varig Log, no valor de US$ 400 milhões. Em 08 de junho é 
realizado o primeiro leilão, cuja única proposta apresentada é 
da N V Participações, que foi considerado deserto. Em 19 de 
julho é realizado o segundo leilão vencido pela VOLO DO 
BRASIL, controladora da VARIG LOG. O CHETA da unidade 
produtiva VARIG é concedido em dezembro de 2.006. 
 
2007: Em março a unidade produtiva VARIG é revendida 
para a GOL.    

 

II - A LEI DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS 
 
 
  Tentar compreender o que houve com VARIG e todo o 
seu processo nos últimos anos sem conhecer minimamente a Lei nº. 
11.101/2005, a chamada LEI DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS 
E FALÊNCIAS, é praticamente impossível. 
 
  Todo o processo, sejam os seus questionamentos por 
parte dos empregados, seja o questionamento em face de decisões 
tomadas pelo juízo, a sua base de argumentação vai encontrar 
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respaldo ou não na Lei nº. 11.101/2005, uma lei nova e que por ser 
nova fadada ainda a diversas interpretações por parte da doutrina 
ou do próprio judiciário. 
 
  No entanto, a sociedade como um todo saldou a entrada 
em vigor da nova lei, pois a anterior, o Decreto-Lei nº. 7.661, de 
21.06.1945, que tinha por base o instituto da concordata, não atingia 
mais os seus objetivos pelas mudanças ocorridas no ramo 
empresarial nos últimos sessenta anos. A nova lei, cujo objetivo não 
é a pura e simples partilha dos bens da empresa para saldar as 
dívidas junto aos credores, mas sim, manter a atividade produtiva da 
empresa, possibilitando, desta forma, não apenas a recuperação do 
crédito, mas os empregos provenientes dessa atividade econômica. 
 
   A VARIG foi à primeira ou uma das primeiras empresas 
do país a recorrerem à nova lei. Esta entrou em vigor no dia 
09.06.2005 e o pedido de recuperação através das novas normas foi 
formalizado no dia 17.06.2005, portanto, oito dias após a vigência 
da lei. A aplicação de uma nova norma para uma empresa do porte 
da VARIG e com toda a sua complexidade é algo que 
evidentemente precisa ser analisado com todo o cuidado. 
 
  A melhor forma de compreendermos o processo de 
recuperação judicial de forma geral é através de um fluxograma 
onde poderemos visualizar o todo do processo, definindo, a partir 
dessa visualização, os deveres e obrigações fundamentais para 
sabermos se esse processo foi legal ou não, ou se há algum tipo de 
vício que possa macular essa recuperação. 
 
  Recorremos ao fluxograma existente no livro Lei de 
Recuperação de Empresas e Falências – Comentada, 4ª edição, 
Editora Revista dos Tribunais, do autor Manoel Justino Bezerra 
Filho, para que nós possamos fazer os comentários pertinentes: 
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 O ajuizamento do pedido de recuperação judicial é regido 
pelo art. 51 e incisos e parágrafos. A petição inicial deverá ser 
instruída com os seguintes documentos, que apresentamos de 
forma resumida: 
 

a) exposição das causas concretas da situação 
patrimonial do devedor e as razões para a crise; 
 
b) demonstrações contábeis relativas aos três 
últimos exercícios sociais; 
 
c) relação nominal completa de credores, com a 
indicação do endereço de cada um, a natureza, a 
classificação e o valor atualizado do crédito, 
discriminando sua origem, o regime dos respectivos 
vencimentos e a indicação dos registros contábeis 
de cada transação pendente; 
 
d) relação integral dos empregados, em que 
constem as respectivas funções, salários, 
indenizações e outras parcelas a que têm direito, 
com o correspondente mês de competência, e a 
discriminação dos valores pendentes de 
pagamento; 
 
e) certidão de regularidade do devedor no Registro 
Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e 
as atas de nomeação dos atuais administradores; 
 
f) relação dos bens particulares dos sócios 
controladores e dos administradores do devedor; 
 
g) extratos atualizados das contas bancárias do 
devedor e suas eventuais aplicações financeiras; 
 
h) certidões dos cartórios de protestos; 
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i) relação, subscrita pelo devedor, de todas as 
ações judiciais em que este figure como parte, 
inclusive as de natureza trabalhista. 

 
 Portanto, é fácil verificar que os dados visam possibilitar 
identificar o maior número possível de credores, inclusive os de 
natureza trabalhista e os possíveis futuros credores. 
 
 Deferido o pedido, o juiz nomeia o administrador judicial, 
suspendendo as ações execuções por 180 dias, determina que o 
devedor apresente no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias o 
plano de recuperação, expedindo edital para que todos tomem 
conhecimento do processo. A não apresentação do plano dentro do 
prazo estipulado levará o juiz a decretar a falência da empresa.  
 
 O administrador judicial, que trabalha sob a fiscalização 
do juiz e do Comitê de Credores, deverá ser profissional idôneo, de 
preferência advogado, economista, administrador de empresas, 
contador ou pessoa jurídica especializada tendo uma série de 
obrigações: 
 

a) dar extratos dos livros do devedor, que 
merecerão fé de ofício, a fim de servirem de 
fundamento nas habilitações e impugnações de 
créditos; 
 
b) exigir dos credores, do devedor ou seus 
administradores quaisquer informações; 
 
c) elaborar a relação de credores; 
 
d) consolidar o quadro-geral de credores; 
 
e) requerer ao juiz convocação da assembléia-geral 
de credores nos casos previstos nesta Lei ou 
quando entender necessária sua ouvida para a 
tomada de decisões; 
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f) contratar, mediante autorização judicial, 
profissionais ou empresas especializadas para, 
quando necessário, auxiliá-lo no exercício de suas 
funções; 
 
g) fiscalizar as atividades do devedor e o 
cumprimento do plano de recuperação judicial; 
 
h) requerer a falência no caso de descumprimento 
de obrigação assumida no plano de recuperação; 
 
i) apresentar ao juiz, para juntada aos autos, 
relatório mensal das atividades do devedor; 
 
j) apresentar relatório circunstanciado sobre a 
execução do plano de recuperação judicial. 

 
 
 O administrador judicial exerce uma função de fiscalizador 
do juiz e não se confunde com a do gestor judicial. Este é indicado 
pela assembléia de credores para gerir a empresa, quando o 
devedor é afastado da gestão da empresa. 
  
 O edital publicado visa possibilitar a todos, credores ou 
não, conhecimento de que a empresa entrou com o pedido de 
processamento da recuperação judicial, e deverá conter o resumo 
do pedido do devedor e da decisão do juízo que acolheu o 
processamento; a relação nominal dos credores, com o valor 
atualizado e a classificação de cada crédito e a advertência acerca 
dos prazos para habilitação dos créditos, que no caso é de 15 
(quinze) dias, bem como a apresentação por parte dos credores de 
objeção para com o plano de recuperação judicial apresentado pelo 
devedor, sendo que neste caso, o prazo é de 30 (trinta) dias.  
 
 Existe a possibilidade de o devedor desistir do pedido de 
recuperação judicial antes do deferimento do pedido. Caso esse 
tenha sido deferido, a desistência somente poderá ocorrer com a 
concordância da assembléia-geral de credores. 
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 A assembléia-geral de credores é um dos principais 
mecanismos de controle e de gestão de uma empresa que esteja 
em recuperação judicial. Composta por três classes de credores; 
titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou 
decorrentes de acidentes de trabalho; titulares de crédito com 
garantia real; e titulares de créditos quirografários, com privilégio 
especial, com privilégio geral ou subordinado, as suas funções são 
as seguintes: 
 

a) aprovação, rejeição ou modificação do plano de 
recuperação judicial apresentado pelo devedor; 
 
b) a constituição do Comitê de Credores, a escolha 
dos seus membros e sua substituição; 
 
c) aprovação do pedido de desistência do devedor 
na manutenção da empresa no plano de 
recuperação judicial; 
 
d) a indicação no nome do gestor judicial, quando do 
afastamento do devedor da gerência da empresa. 

 
 O Comitê de Credores é outro órgão previsto na lei e que 
visa representar os credores distribuídos pelas suas respectivas 
classes. A sua composição será de um representante indicado pelos 
credores trabalhistas, um representante indicado pela classe de 
credores com direitos reais de garantia ou privilégios especiais e um 
representante indicado pela classe de credores quirografários e com 
privilégios gerais, todos com mais dois suplentes cada. 
 
 Havendo objeções por parte de algum credor ao plano 
apresentado, a AG será reunida para apreciar podendo ocorrer as 
seguintes situações: 
 

a) rejeita o plano de recuperação e 
conseqüentemente o juiz decreta a falência da 
empresa; 



 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 32

 
b) delibera pela falência e o juiz assim o fará; 
 
c) aprova o plano ou o modifica. 

 
 Pode ocorrer também o juiz conceder a recuperação, 
mesmo contra a decisão da AG. Para isso é necessário que essa 
decisão não tenha sido unânime e se enquadre nas seguintes 
hipóteses, lembrando que a AG ela, inicialmente, delibera por 
classe, como era a Assembléia Francesa antes da Revolução:  
 

a) o voto favorável de credores que representem 
mais da metade do valor de todos os créditos 
presentes à assembléia, independente de classes; 
 
b) a aprovação de 2 (duas) das classes ou a 
aprovação de pelo menos uma delas, caso haja 
apenas duas classes de credores votantes; 
 
c) na classe que houver rejeitado, o voto favorável 
de mais de 1/3 (um terço) dos credores. 

 
 
  Concedida a recuperação, o devedor deverá permanecer 
em recuperação por dois anos, quando o juiz deverá decretar o 
encerramento da recuperação, podendo credores remanescentes da 
recuperação poderão executar ou pedir a falência no caso do 
descumprimento das obrigações assumidas. A falência também 
poderá ser decretada caso haja o descumprimento de qualquer 
obrigação do plano durante a sua vigência.  
 
  Esse pequeno resumo da lei no que tange ao processo 
de recuperação vai nos permitir melhor analisar a problemática da 
VARIG quanto aos questionamentos referentes a esse processo de 
recuperação, principalmente quanto à venda dos seus ativos. 
 
  O art. 60 da lei é claro quando diz que o plano de 
recuperação judicial poderá permitir e prever a alienação judicial de 
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filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, devendo o juiz 
apenas ordenar a sua realização, observado o disposto no art. 142 
da lei, onde temos estabelecido o processo de alienação. Todo esse 
processo não pode ser realizado sem o parecer escrito ou oral do 
administrador judicial, e deverá atender a orientação emanada do 
Comitê de Credores. É preciso ainda destacar, que essa alienação 
estará livre de qualquer ônus, não havendo sucessão do 
arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza 
tributária. 
 
 A natureza dessa lei é a recuperação das empresas sob o 
enfoque da sua produção, isto é, desde que haja a manutenção da 
capacidade produtiva e a da geração de empregos e tributos, a 
empresa pode se considerar recuperada. 
 
 
 III - OS PLANOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
 
 
  Plano de Recuperação Judicial aprovado na assembléia 
dos credores de 19 de dezembro de 2.005 consistia dos seguintes 
pontos, que apresentamos de forma resumida: 
 
 
Principais Pontos 
 
 Estrutura Operacional 
 

• Reparo das aeronaves atualmente inoperantes por 
falta de recursos para aquisição de peças de 
reposição, etc.. 

• Reestruturação da rede de linhas das companhias. 
• Estabelecimento de uma estrutura claramente definida 

de hub em GRU. 
• Adequação dos custos com pessoal ao tamanho das 

frotas e estruturas das empresas, de forma a obter 
nível competitivo de eficiência. 

• Renegociação dos custos de arrendamento. 
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• Manutenção do nível dos demais custos em 2006. 
• Introdução de novas técnicas de conservação de 

combustível. 
• Harmonização e modernização da frota, com revisão 

do número de aeronaves navegáveis e totais para o 
período de 2006 a 2010. 

 
Aspectos do Modelo Jurídico Proposto 
 

• Criação de um Fundo de Investimento em 
Participações (“FIP- Controle”), com propósito único e 
exclusivo de deter todas as ações das Companhias 
em Recuperação. 

• Criação de 3 Fundos de Investimentos em 
Participações distintos que receberão os créditos 
detidos pelos titulares das Classes I, II e III de 
credores, designados FIP- CRÉDITOS CLASSE I, 
FIP-CRÉDITOS CLASSE II e FIP-CRÉDITOS 
CLASSE III. 

• Todos esses fundos são regulados pela Instrução 
CVM nº. 391/03. 

• O Instituto Aerus de Seguridade Social (AERUS) terá 
os seus créditos totalmente quitados nas condições 
originais de pagamento convencionadas 
contratualmente com as Companhias em 
Recuperação, não tendo sido autorizado, autorizado a 
participar da Assembléia Geral de Credores que 
aprovou o Plano, nos termos do art. 45, § 3º da Lei 
11.101/20051.  

 
É preciso destacar que o AERUS não participa da 

constituição dos fundos por decisão própria, acatada pelos demais 
credores, tendo em vista ter demonstrado não ser interessante para 
o fundo de pensão a participação nesses fundos de investimento. 
Ficou também assegurado que durante a recuperação judicial seria 
                                                 
1 Art. 45. Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de credores referidas no art. 41 desta Lei deverão 
aprovar a proposta.§ 3º - O credor não terá direito a voto e não será considerado para fins de verificação de quorum de deliberação 
se o plano de recuperação judicial não alterar o valor ou as condições originais de pagamento de seu crédito 
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garantido o pagamento de um fluxo mínimo mensal de recursos não 
inferior a R$ 8,7 milhões, valor esse que deve ter sido considerado 
suficiente para o pagamento das obrigações com os aposentados e 
pensionistas.   
  
  O Plano foi aprovado inicialmente sem que houvesse 
determinado qualquer venda de ativos ou unidades produtivas. A 
venda da VARIG LOG e da VEM ocorreram por decisão dos 
credores em assembléia realizada antes da aprovação do Plano, 
como forma de se capitalizar a empresa, impedindo, desta forma, o 
arresto das suas aeronaves no exterior. Essa venda é questionada 
pelo fato de ter ocorrido por um valor muito menor do que a 
avaliação inicial dessas empresas, em especial, a VARIG LOG. 
 
  De qualquer forma, em maio de 2006 a deterioração da 
receita da empresa fez com que houvesse uma alteração no Plano, 
visando permitir a venda da unidade produtiva VARIG. Essa venda, 
que não foi realizada, fez com que houvesse uma nova alteração no 
plano para venda da unidade produtiva,  que consistiria na antiga 
empresa de aviação e da Rio Sul, bem como o Programa Smiles. 
Foram excluídos dessa venda as operações aéreas regulares da 
Nordeste, as propriedades imobiliárias e o Centro de Treinamento 
de Tripulantes. 
 
  O preço estabelecido seria composto da seguinte forma: 
 

• Parcela em dinheiro de no mínimo 20 milhões de 
dólares. 

• Debênture Conversível Classe I, sendo o principal no 
valor de  50 milhões de reais em 10 anos, juros de 4,2 
milhões de reais/ano, valor conversível em 5% do 
capital da nova empresa. 

• Debênture conversível dos demais credores. 
• Alugar os imóveis com o preço de 0,8% do mercado. 
• Wet Lease por 3 anos – pagamento de 5 milhões de 

reais/ano. 
• Utilização do VFTC - contrato com arrematante de 1 

milhão de reais/ano por no mínimo 10 anos. 
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• Assunção do Passivo de transportes a executar – 
aproximadamente 245 milhões de reais. 

• Assunção do Passivo Smiles – aproximadamente 70 
milhões de reais. 

 
Portanto, podemos verificar que o preço pago não seria 

de apenas 20 milhões de dólares, mas também de vários passivos e 
obrigações oriundas dessa atividade.    

 

 

IV - SÍNTESE DOS DEPOIMENTOS 
 
 

A presente Comissão Parlamentar de Inquérito foi 
criada para investigar o processo que culminou com a venda da 
VARIG apresenta um objeto determinado com várias vertentes, 
sendo algumas da nossa competência legal e outras onde pairam as 
dúvidas que encerram a mente de qualquer cidadão de respeito. 

 
A CPI ocorrida no ano passado e que não concluiu o 

trabalho por estar no final da legislatura, teve todo o seu acervo 
acolhido pela nossa comissão. Portanto o trabalho realizado teve 
que levar em consideração aquilo que foi produzido anteriormente, 
mesmo que alguns dos assuntos levantados naquele momento hoje 
estão no passado. Ocorre que mesmo assim, para se entender esse 
processo, cuja similaridade com o ocorrido com a PANAIR DO 
BRASIL é grande, merece de nós legisladores e fiscalizadores do 
Poder Público a devida atenção. 

 
O interesse do Estado do Rio na matéria foi e é muito 

grande. Aqui estava localizada a sede da maior empresa de aviação 
nacional. Aqui estava a maior parte dos seus funcionários e parque 
aeronáutico. Daqui partia a maior parte dos seus vôos. O seu 
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fechamento, ou melhor, a sua redução operacional e econômica, 
atingiu a nossa economia, e principalmente, a de milhares de 
cidadãos que dependiam da sua prosperidade para manter as suas 
famílias. 

 
Os pontos que nós passamos agora a destacar são 

provenientes principalmente dos questionamentos e respostas 
produzidos nas diversas oitivas realizadas no Palácio Tiradentes e 
visam uma melhor análise técnica daquilo que foi argumentado, 
confrontado com os documentos acolhidos pela comissão. 
Lembramos, no entanto, que aquilo que muitas vezes pode parecer 
legal e certo perante o direito pode não ser o justo, o que faz com 
que nós, os legisladores, tenhamos uma maior responsabilidade 
para propormos mudanças e alternativas visando alcançar os 
objetivos do Estado Democrático de Direito. 

 
Dentre os pontos que nós consideramos como 

fundamental para a nossa investigação destacamos os seguintes, 
que em parte é respondida pela declaração de alguns depoentes ou 
tem o problema levantado:  

 
01 – Quais eram os problemas econômicos da 

VARIG?  
 
“Para o senhor ter uma idéia, eu estudei um pouco a vida da 

Varig, ela era uma empresa que, em 1981, tinha um bilhão de dólares em 
caixa; se hoje é um número grande, imagine o senhor há 25 anos! Era uma 
empresa que sempre foi muito forte. Então, eu acho que o que realmente 
estragou a Varig foi a gestão que ela teve. Não tem como ter outro culpado. 
Na minha opinião, o que segurou a sobrevida da empresa foram eles, os 
funcionários, porque eles fazem a diferença: todos os funcionários da Varig 
trabalham com o coração.” – Marco Antonio Audi 
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“Trabalhei, como lhe disse, por 30 anos ligado à 
aviação comercial brasileira. E, na minha modesta opinião, foi cometido 
um erro gravíssimo neste país, também no Governo Collor, quando, 
equivocadamente, as pessoas, maliciosamente, diziam que a Varig tinha o 
monopólio das linhas internacionais, o que não era verdade. A Varig era 
transportadora de bandeira brasileira. Era a única que tinha autorização 
para voar para o exterior e concorria com 20, 30 empresas internacionais 
que operavam no Brasil. Então, ela não tinha monopólio nenhum. Ela, na 
França, concorria com a Air France; na Alemanha, concorria com a 
Lufthansa; na Itália, concorria com a Alitália. O único país do mundo que 
tem quatro empresas aéreas voando livremente são os Estados Unidos. 
Nenhum país mais se aventura nisso”.  

“Naquele início da década de 90, no bojo de uma crise 
mundial na aviação, provocada pela guerra do Golfo, o Brasil permite 
que suas empresas outras, Vasp, Transbrasil, passassem a voar para o 
exterior. A contrapartida disso é que para cada vôo que eu colocava a 
mais de uma Transbrasil, de uma Vasp, nos Estados Unidos, a América, a 
United, por acordos internacionais tinham o direito de fazer o mesmo. 
Inicia-se ali uma guerra tarifária, não mais entre as empresas brasileiras, 
mas entre as empresas brasileiras e as mais poderosas empresas do 
mundo, com conseqüências desastrosas para o transporte aéreo nacional. 
E é curioso que a Alemanha, que é um país muito mais poderoso que o 
nosso, só tenha uma empresa aérea de bandeira – chama-se Lufthansa. O 
Japão, que é um país economicamente muito mais forte que o Brasil, só 
tem a Japan Airlines, até onde eu saiba”. – Odilon Junqueira 

“Na realidade, todos os documentos da Varig se 
encontram na Varig; os balanços estão publicados e todo mundo pode 
perceber que a crise da Varig é muito antiga. O buraco financeiro da 
Varig, segundo dizem – não é da minha época -, é desde 1989, por aí; 
veio aumentando de forma bastante brutal e sem condição de parar, 
porque não apareceu, segundo me disseram, segundo os estudos que há 
lá, nenhum investidor disposto a colocar dinheiro numa empresa cujo 
patrimônio líquido era negativo há mais de dez anos.” – Glenda Romano 

 
“Outra coisa que  pouca gente fala é a questão da 

abertura dos céus para a Transbrasil e a Vasp iniciarem vôos para Miami, 
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permitindo que as grandes americanas, com situações econômicas 
díspares da companhia, viessem para cá com custos absolutamente 
inferiores aos da companhia. Só para vocês terem uma idéia, o bilhete de 
passagem, em termos de tributação geral, nos Estados Unidos é tributado 
em 7,5%; na Europa é 16% e aqui é 34,7%. Como é que o sujeito pode 
sobreviver com isso?” – Carlos Luiz Martins Pereira da Silva 

 

“Eu acho, em primeiro lugar, que a Varig chegou ao 
ponto que chegou por conta de quem? Perdão, mas é por conta da sua 
administração. Então, ela chegou ao ponto que chegou pela sua 
administração. Agora, os desdobramentos posteriores o que houve ou não 
houve nos bastidores influência aqui ou acolá isso não...” – Erno Dionízio 
Brentano. 

 

 
  É verificado, portanto, que a mudança de rumo no 

transporte aéreo brasileiro, que deixou de ter apenas uma bandeira 
internacional, modelo adotado pelos países europeus, para um 
modelo norte-americano, que permite a existência der mais de uma 
bandeira, fez com que outras empresas nacionais da época, 
Transbrasil e Vasp, pudessem realizar vôos internacionais. Essa 
medida, conjugada com o congelamento das tarifas no Plano 
Cruzado e a crise cambial de 1999, seriam as razões de ordem 
econômicas principais que criaram as condições para a venda da 
empresa. Somadas a essas razões, temos a má gestão, proveniente 
do modelo adotado pela Fundação Rubem Berta, independente de 
se saber da existência ou não de má-fé dos seus dirigentes, que 
não se adequou ao processo de livre concorrência no setor, 
principalmente com a entrada no mercado nacional e internacional 
das empresas TAM e GOL, cujo modelo de gerenciamento 
diferenciava bastante do adotado pela VARIG. 

 
Dentro desse aspecto empresarial é preciso destacar 

que a VARIG como empresa bandeira brasileira nos vôos 
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internacionais somente alcançou esse posto pela perseguição 
sofrida pela PANAIR DO BRASIL, que é um caso similar ao que nós 
estamos analisando, conforme podemos destacar no depoimento da 
sindicalista, Selma Balbino: 

 
“Eu lamento que, hoje, como... No outro dia, estava lendo 

em Pouso Forçado a história da PanAir. Eu só espero... A minha real 
percepção é de que o resultado desta CPI chegue a algum lugar porque, 
lendo a história da PanAir, eu vejo muita semelhança, guardadas as devidas 
proporções, com a situação da Varig.” 

 
 
O modelo empresarial adotado pela VARIG funcionou 

enquanto as relações de trabalho e o mercado empresarial eram 
fechados e restritos. Tal modelo não poderia sobreviver com o 
pagamento de salários cada vez menores aos funcionários das 
empresas aéreas nacionais e com a livre concorrência com novas 
empresas nacionais e estrangeiras. As mudanças ocorridas foram 
por demais postergadas, tornando necessário aporte de capital ou 
negociação com os credores, o que somente ocorreu também 
tardiamente. Essa nossa conclusão é compartilhada por um dos 
representantes dos trabalhadores da VARIG, Sr. Marcio Mazilac: 

 

“...esse enfraquecimento financeiro era o modelo de governança 
corporativa, um modelo de gestão aplicado dentro da empresa, que, se 
fora adequado em outros tempos, não mais se mostrava com a agilidade 
necessária, com a eficácia necessária, num novo cenário de forte 
concorrência do setor aeronáutico.” 

 
   
 
02 – Quais foram os caminhos para superar a crise 

antes do processo de recuperação da empresa? 
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Conforme podemos constatar na cronologia da 

empresa e nos depoimentos, as primeiras negociações ocorreram 
no Governo Fernando Henrique Cardoso: 

 
“Procurou-me em março de 2002 um grupo de quatro 

representantes da Associação de Pilotos da Varig, liderados pelo 
comandante Carlos Flávio Pereira de Souza, então, presidente da 
Associação, seguido do Comandante Élnio Borges, que é o atual presidente 
da Associação de Pilotos e mais o Comandante Marcillac, que liderou o 
processo da Varig durante bastante tempo, e o Comandante Paulo Calazans. 

Esses quatro nos procuraram para realizar uma análise 
econômica da chamada “crise Varig”. Essa foi a razão pela qual nós 
mobilizamos em primeiro lugar a RC Consultores, empresa de consultoria 
econômica que eu presido. Fizemos um contrato com a Associação de 
Pilotos; mobilizei uma empresa co-irmã, que é a GGR Finance para liderar 
um processo paralelo ao da consultoria, que foi feito imediatamente, que 
seria o de uma tentativa de reestruturação financeira para a qual a GGR 
seria remunerada sob condição de risco, razão pela qual ela ficou no risco 
durante esses quatro anos, mas tentando, até o último minuto, estruturar 
uma saída financeira. Esta também sendo a razão pela qual surgiu o 
primeiro Plano de Reestruturação Ampla, chamado PRA, em razão do 
estudo inicial, que foi esse diagnóstico por nós conduzido. E, depois, já o 
Plano de Reestruturação Ampla proposto pela GGR Finance, não só para a 
Associação do Pilotos, mas, já aí, então, e consignando os meus 
cumprimentos ao Presidente da Associação dos Comissários, heróico, o 
companheiro Reinaldo Goulart, e a Associação de Mecânicos de Vôo, cujo 
os presidentes, de então e de agora, estão aqui presentes, companheiros 
queridos. E, com estes também, à época, embora apenas de modo, vamos 
dizer assim, não oneroso, participou também, já desde a primeira hora, a 
Associação de Aposentados e Associação de Pilotos da Nordeste, para 
deixar mais claro, o Comandante Modesto, à frente da companhia.  

Eu acho que aí eu mencionei todas as principais 
entidades que, já então mobilizadas, assinaram o chamado PRA – Plano de 
Recuperação Ampla. 
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Este Plano de Recuperação Ampla, Sr. Presidente, foi 
apresentado ao BNDES, na figura do então Presidente Eleazar de Carvalho. 
Eu menciono o Dr. Eleazar porque é um personagem dessa trama 
novelesca, por assim dizer, que aparece depois como um dos conselheiros, 
um dos notáveis selecionados já em 2006 na tentativa de prestar consultoria 
e participar da administração da empresa em recuperação. 

Além do BNDES, foi apresentado o plano ao Ministro do 
Desenvolvimento, Embaixador Sérgio Amaral. Tomou conhecimento 
também da nossa iniciativa o Ministro Pedro Parente, então, da Casa Civil, 
ou seja, o governo FHC tinha exata noção das dificuldades, porque já 
passava a empresa Varig. Apenas para consignar que essa luta, pelo menos 
tanto quanto nós havíamos conduzindo, ela antecede, inclusive, a 
administração Lula. E, finalmente, apresentamos também à administração 
da Varig. Não tivemos tempo de ter uma interlocução, se não me falha a 
memória, direta com o Presidente Osíres Silva, mas, já tomou 
conhecimento do nosso trabalho o seguinte, que foi o ex-diretor financeiro 
da Rio Sul, o Arnin Lore. Por pouco tempo que, lá, esteve, foi exatamente o 
período em que ele tentou um acerto com os credores.” – Paulo Rabelo de 
Castro. 

 

  As negociações não prosperaram, principalmente pela 

eleição do novo governo. O governo eleito do Presidente Lula 

procurou dar um novo rumo às negociações. Foi quando surgiu a 

idéia de fusão com a TAM.  Eis algumas das opiniões surgidas nas 

oitivas da CPI à cerca dessa fusão: 

 

“As coisas não andaram, efetivamente, para o lado 
positivo. A situação da companhia piorava muito rapidamente. Com o 
início do Governo Lula a crise da Varig já era pública, e surgiu a idéia da 
fusão, como forma de solução para um problema financeiro iminente na 
Varig, já real, e um problema financeiro iminente na TAM. A forma que 
o Governo via como meio de solucionar e dar equilíbrio ao setor 
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aeronáutico era fusionar as duas empresas. Isso, como já dito aqui 
anteriormente, foi conduzido, coordenado pelo professor Luciano 
Coutinho, sob a tutela do antigo ministro chefe da Casa Civil, José 
Dirceu.” 

“Ainda em 31 de janeiro de 2003, um mês de Governo 
Lula, pôde-se ter uma reunião com o ministro José Dirceu. E ele, nessa 
reunião, deixou muito claro que a única empresa brasileira com 
condições de manutenção, de se preservar, de se perpetuar ao longo do 
tempo era a TAM - essa já era a visão do Governo em 31 de janeiro. Isso 
provocou um movimento dentro do grupo de trabalhadores da Varig 
porque não só a idéia de fusão já trazia um rol de conseqüências danosas 
ao grupo de trabalhadores e à sociedade brasileira pelo elevado nível de 
concentração no mercado, praticamente criando um monopólio e isso, 
obviamente, comprometendo a qualidade e os preços, como também 
trazia no seu modelo um desequilíbrio completo entre as empresas que se 
fusionavam e mais: tentavam fazer a fusão da parte boa da empresa com 
a TAM no seu todo, ou seja, a dívida com o fundo de pensão e as dívidas 
trabalhistas ficavam com uma Varig ruim que ira ter que esperar estar 
transitada ação do congelamento tarifário para daí ver se se ressarcia do 
prejuízo que tinha.” – Márcio Mazzilac. 

“Eu considero essa discussão uma grande polêmica, 
porque, até onde eu tenho conhecimento, a proposta de fusão nasceu de 
interesses da Fundação Rubem Berta, na época gerida pelo Sr. Yutaka, 
com o presidente da TAM, na época, o Sr. Daniel Mandelli, onde 
apresentaram esta alternativa para o governo federal, considerando a 
situação econômica das duas empresas, que acabou originando 
inicialmente um acordo operacional e, obviamente, apontando para uma 
possibilidade de fusão.” – Grazziela Baggio. 

 

“Uma fusão curiosa, porque partia de uma proposta que, 
a meu ver, era falha completamente, e matematicamente falha, porque já 
atribuía, de saída, uma participação final para a Fundação Ruben Berta da 
ordem de 5% na nova empresa, mas sem estabelecer, a priori, qual era o 
valor de negócio, quer da Varig, quer da TAM que, diga-se de passagem, 
nesse momento, também tinha uma posição de balanço, eu diria, no 
mínimo, frágil. Quem fala é uma classificador de risco, posso dizer, 
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portanto, com um certo grau de profissionalismo, que ela se encontrava 
numa posição, também, bastante fragilizada. O que, aliás, antagoniza, diga-
se de passagem, uma análise anterior feita pelo BNDES, ainda em 2002, e 
distribuída aos jornais, embora nunca tivesse sido divulgado esse estudo, 
em abril de 2002, que afirmava ser o mercado aéreo povoado por quatro 
empresas, sendo duas sadias – TAM e Gol -, e duas doentes – Varig e Vasp. 
“ 

 
“A fusão começou a fazer água, por assim dizer, de certa 

forma pelo sucesso que ela teve.  Eu explico a aparente contradição da 
resposta. A fusão, aparentemente, não era uma fusão típica mas tudo tinha 
para ser uma fusão atípica em que entrava a Varig com as suas rotas e a 
TAM com a ocupação dos espaços que a Varig lhe deixava. Portanto, a 
fusão era, na realidade, uso aí um termo técnico, um nome eufemístico para 
uma incorporação; uma incorporação operacional por parte. Aliás, até tem 
muita razão de ser porque à medida que a gente vai entendendo um pouco o 
setor aéreo haja vista o caos reinante no momento, chegamos à conclusão 
de que para as pessoas que aqui estão que são do setor não é uma novidade 
nenhuma. Trata-se de um setor de serviços extremamente complexo do 
ponto de vista operacional, ou seja, não é fácil montar o sistema operacional 
que a Varig montou no Brasil.  Era por isso que era uma empresa tão 
admirada não, aqui, no Brasil porque aqui era mais amada sem ser 
entendida do que compreendida, mas que era internacionalmente respeitada 
porque os gringos, lá, fora sabem muito bem tão bem ou melhor do que nós 
como é difícil manter um sistema operacional tão complexo funcionando 
razoavelmente bem com um nível de segurança de razoável para bom. Isso 
não é fácil uma boa parte do caos aéreo que se atribui hoje aos 
controladores de fato é um caos simplesmente operacional das companhias 
que não conseguem substituir a Varig.  Portanto, era inteligente para uma 
companhia como a TAM, que não tinha a mínima condição de substituir a 
Varig nem nacionalmente na malha nacional quanto menos nas rotas 
internacionais, coisa que ela não consegue fazer hoje com todo espaço que 
detém, que ela fosse de certa forma, como se diz na gíria, comendo pelas 
beiradinhas, aprendendo com a Varig, procurando puxar a Varig para dentro 
de si e nisso, também, obviamente, ganhando operacionalmente pela 
ocupação de assentos nas suas próprias aeronaves porque a fusão 
funcionava operacionalmente como um sistema de compensações, uma 
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espécie de central de pagamentos de horas de assentos voados. Se a 
companhia “A” voa o passageiro da companhia “B” a companhia B paga à 
companhia A no final do dia e assim por diante.”  

Paulo Rabelo de Castro.  
 

 

Essa tentativa de fusão foi abortada pela posição 
do SEAE – Secretaria de Acompanhamento Econômico, que 
considerou a medida prejudicial ao mercado e ao passageiro, pela 
possibilidade de exercício de um monopólio nos vôos nacionais e 
internacionais, influindo nos preços das passagens. Com isso 
entrou com uma representação junto ao CADE – Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica – 08012.001291/2003-87 – 
Processo esse que foi arquivado em 27.07.2005, sem que o 
mérito tenha sido discutido, por desistência das partes. 

Nesta mesma época surgiu a solicitação para 
que as dívidas dos estados pela cobrança indevida do ICMS 
sobre as passagens aéreas, o que faria com que os principais 
estados onde ocorriam operações da VARIG teriam dívidas com a 
empresa. O Estado do Rio de Janeiro, através da Governadora 
Rosinha Garotinha, firmou acordo visando permitir um fôlego 
financeiro para a empresa e os termos desse acordo estão 
resumidos na palavra do então Chefe de Gabinete da 
Governadora, Secretário de Estado, Dr. Fernando Pelegrino: 

 

“Na última Sessão desta CPI o Doutor Marcus Audi 
por várias vezes declarou que o Doutor Lap Chan também de certa 
maneira declarou que também não conhecia os termos do acordo firmado 
em 2004 entre o Estado do Rio de Janeiro e a então Varig compreendida 
como Grupo Varig. Neste acordo fixavam-se alguns compromissos.  O 
primeiro, o Estado do Rio de Janeiro adiantaria cerca de 103 milhões de 
reais devidos à companhia de recolhidos indevidamente de ICMS dos 
bilhetes de passagem.  E o faria como um gesto administrativo, de 
agilização administrativa se adiantando alguém na Justiça desse crédito 
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para que a Varig pudesse se recuperar melhor, enfrentar as dificuldades 
daquela época.  Fez isso, e cobrou como contrapartida firmada de público 
num convênio, nos termos de um acordo em 2004 de que a Varig então 
mantivesse o número, o mesmo patamar de funcionários aqui no Rio de 
Janeiro, mantivesse as suas sedes operacionais e administrativas no 
Estado do Rio de Janeiro, e dinamizasse os fluxos de vôos nascentes aqui 
no Galeão, sobretudo, domésticos e internacionais.  Eram três 
contrapartidas que justificariam essa medida de certa maneira audaciosa 
da Governadora, e se comprovou assim, porque nenhum estado da 
federação fez esse gesto. Mesmo aqueles que fizeram negociações até 
agora recentemente declinaram de fazê-lo.”   

 

Para contrabalançar as medidas tomadas pelo 
Governo do Estado do Rio, outras medidas adotadas pelo Governo 
Federal e pequenos detalhes na concessão da empresa, 
representaram um diferencial na luta empresarial que a VARIG 
estava travando frente à concorrência. A questão do plano AERUS 
pode ser vista como um desses detalhes que favoreciam a 
concorrência:  

 
“Por exemplo, posso citar a vocês que a concessão foi 

renovada, apesar de todo esse nosso esforço, mas não foi por 15 anos, como 
acontece com as nossas concorrentes, mas por sete anos. E a Varig era a 
única que detinha no seu contrato de concessão a obrigatoriedade de 
pertencer ao Aerus. Por que as outras não tinham essa obrigatoriedade, que 
constava do nosso contrato de concessão?” – Carlos Luiz Pereira da Silva. 

 
A intervenção do Governo Federal também foi 

cogitada, mas nos parece que houve uma atitude contrária do 
Conselho de Curadores da VARIG que foi contra as propostas 
formuladas, conforme depoimento da Sra. Grazziella Baggio: 

 

“Depois de talvez centenas de horas de discussão junto 
ao governo, exatamente no dia 1º de maio do ano passado, eu me 
desloco para Brasília para participar de um evento da aviação executiva. 



 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 47

Eu tinha uma audiência agendada com o Presidente Lula, a pedido do 
sindicato, exatamente porque, no jargão, diria ao senhor que “a corda 
estava esticada demais” e que havia necessidade premente de o governo 
se manifestar imediatamente para buscar uma solução para a Varig, sob 
pena do país sofrer, dos trabalhadores sofrerem, principalmente, dos 
usuários ficarem sem opção. Eu aguardei durante três dias uma 
audiência, que ocorreu no dia 3, que começou às 17h30 e terminou às 
22h30, com a participação do corpo técnico da Presidência. Foi chamado 
o então vice-Presidente da República, Ministro Alencar.”  

“No dia seguinte, uma nova reunião foi marcada às 8 
horas, onde o Ministro Alencar, vice-Presidente, fez a apresentação de 
uma avaliação da situação da Varig. Nesse momento, o Presidente Lula 
indagou do Ministro Alencar qual era o percentual de créditos do 
governo junto à empresa Varig. Detalhado isso pelo vice-Presidente, o 
Presidente da República, então, sugeriu que fosse feito um contato com o 
Presidente da Fundação Ruben Berta, na época, o Sr. Zanata. Como havia 
uma assembléia de acionista da Varig, no sábado - isso era uma quinta-
feira -, considerando que o governo era o maior credor, ele recomendava 
a indicação de três ou quatro pessoas para participarem do Conselho de 
Administração da Varig, podendo contribuir na distensão e na negociação 
com os credores privados e com os credores estatais.” 

“Confesso para o senhor que eu estava junto com outros 
aeronautas e com outros profissionais. Eu quase não acreditei naquilo 
que aconteceu. Saí de lá bastante entusiasmada, porque foi feita uma 
ligação imediata do Gabinete do Presidente para o Sr. Zanata, em que foi 
sugerido isso. Na verdade, para nós, significaria uma intervenção branca 
dentro da Varig, para salvamento da Varig, considerando que o governo 
era o maior credor. Era tudo o que o sindicato sempre defendeu, que foi 
a intervenção do Governo Federal nas empresas de aviação, por ser uma 
concessão e porque o Código Brasileiro Aeronáutico assim o prevê, no 
seu Art. 188.” 

“O Presidente da República se curvou às nossas 
reivindicações e, também, obviamente, somada a opinião de toda a sua 
assessoria. Lamentavelmente, o Conselho de Curadores da Varig não 
acatou. Lá, naquele momento, Deputado, eu sinceramente duvidei da 
possibilidade de manutenção da Varig, porque a própria direção da 
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Fundação Ruben Berta não quis somar esforços para salvar a empresa, 
desprezou efetivamente o que foi sugerido pelo Governo, optou por outra 
linha, que foi entrar no processo de recuperação judicial, uma lei nova, 
que suscita muitas dúvidas ainda, sem estar preparada.”  

  
 
Opinião similar nós vamos encontrar no depoimento 

da Sra. Selma Balbino, no que tange ao fato do governo poder 
intervir na VARIG, o que não ocorreu em sua opinião, pela falta de 
vontade política para a sua realização: 

 

“Mas eu diria que, independente de a gente saber que 
houve administração temerária, temos que considerar e dar importância à 
falta de sensibilidade do Governo, porque os sindicatos, inclusive o que 
eu represento, pediram ao Governo brasileiro que interviesse, pois, pelo 
Código Brasileiro de Aeronáutica, no seu artigo 188, quando a empresa 
apresenta problemas financeiros contábeis, o governo pode intervir 
inclusive na segurança de vôo, o Governo.”  

“O Governo não aceitou e não se sensibilizou para 
esse apelo dos trabalhadores, e o final da Varig poderia ser diferente. 
Hoje, poderíamos estar com uma situação extremamente melhor para 
todos, para a sociedade brasileira e para os próprios trabalhadores, e não 
estamos por falta de sensibilidade do Governo.”  

 
 
Não havendo mais como fazer frente ao processo de 

deterioração, a empresa entra com o pedido de recuperação judicial, 
nove dias após a Lei nº. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, a lei que 
“Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do 
empresário e da sociedade empresária” entrar em vigor, no dia 17 
de junho de 2.005. 
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03 – Quais as razões para o pedido de recuperação 
judicial e quais foram os seus procedimentos até o primeiro leilão 
judicial? 

 
“Se pediu é porque a lei de recuperação facultava alguns 

privilégios ao recuperando que, no andar normal dos negócios, 
normalmente, não ocorre, que é fazer com que a comunidade de credores se 
sente para negociar e negociem em condições mais favoráveis do que seria 
obtenível caso conversasse, por exemplo, um a um. Além do que, para a 
Varig, dentro de um passivo bastante complexo fazer com que todos se 
sentassem ao mesmo tempo para que o esforço de um não fosse aproveitado 
por outro credor querendo sair.” - Paulo Rabelo de Castro. 

 
 

Esse pedido de recuperação, conforme podemos 
destacar do resumo da lei necessita de um plano de recuperação. 
Esse plano, elaborado pelo controlador, deve ser aprovado na 
Assembléia Geral de Credores, o que ocorreu em 19 de dezembro 
de 2005. Antes, no entanto, os credores em assembléia aprovaram 
a venda das subsidiárias VEM e VARIG, por um valor questionável, 
de acordo com os depoimentos recolhidos: 

 
“A estrutura inicialmente proposta pelo BNDES, pelo 

Dr. Sérgio Varella, era da seguinte forma. Eu vou simplificar porque ela 
é longa. A SPE será responsável pela administração pela Varig Log e 
VEM. E a SPE será controlada pelo fundo de private equity. Nesse fundo 
serão cotistas -  repito, cotistas - o BNDES, entre outras empresas. Então, 
nessa estrutura, o BNDES seria um cotista do fundo. Ele estaria durante 
um período, por nós desconhecido, no bloco de controle. De quem? 
Destas empresas. Isso para nós era muito importante.”  

“Além disso, nesta estruturação existia um 
compromisso - e vou citar mais uma vez o texto. A última transferência, 
antes que eu comece a falar nas outras, a avaliação das empresas VEM e 
Varig Log, com verificação de passivos e contingências, que em termos 
jurídicos tem o nome de the diligency, será feita em até 90 dias. Inclusive 
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para responder aquela crítica de que estava sendo vendida por preço vil. 
Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. “O Governo não pode se meter 
em confusão.” Essa era a visão do Dr. Sérgio Varella. “É o preço que tem 
que ser. E isso será feito.” Caso o valor seja superior ao já aportado, que 
era a intenção do processo - aí digo as minhas palavras -, era 
complementar ao valor.”  

“Qual era a nossa expectativa? Nas avaliações que 
foram feitas pela Ernst & Young, uma empresa internacional, antes, 
através da Fundação Rubem Bertha, FRB-PAR e Varig, nós estimávamos 
que o valor aproximado giraria em 300 milhões de dólares. Então, 
pagando o valor pertinente na corte americana, dos 62 milhões de 
dólares, nós teríamos ainda uma quantia extremamente significativa para 
ajudar a Varig na sua sobrevivência. A partir do momento em que a 
modelagem se modificou, isso prejudicou sobremaneira a Varig.”  

“Eu acho que todos aqui devem ter participado da 
assembléia onde o BNDES se manifestou - foram duas assembléias - 
referente à modelagem inicial, e todos se emocionaram. Eu chorei de 
felicidade. Porque entendia que aquilo salvaria a instituição. E 
infelizmente isso se modificou. E essa modificação agravou muito a 
situação da Varig. Por quê? Porque com essa modificação duas jóias da 
coroa, que eram Varig Log e VEM, deixavam de possibilitar a chegada 
de recursos para a Varig.” – Osvaldo César Curi de Souza. 

 
“Temos uma triste recente constatação de que os 

grupos que compraram as empresas remanescentes, as jóias da coroa da 
Varig, a VEM e a Varig Log, de que essas pessoas já mostram para o que 
vieram: não querem cumprir a legislação, regulamentação, não querem 
cumprir convenção coletiva do trabalho. Eles querem comprar barato e 
fazer o que quiserem.” – Selma Balbbino. 

  
 

A venda dessas subsidiárias ocorreu para uma 
empresa controlada pela TAP, empresa portuguesa de aviação, 
visando possibilitar o aporte de recursos necessários para que os 
aviões da VARIG não fossem arrestados: 
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“Nós temos que nos reportar à situação da VARIG, em 

novembro de 2005, às vésperas da corte de falência de Nova York 
determinar o arresto dos aviões arrendados pela VARIG de diversos 
_leasing_ norte-americanos. Uma situação extremamente crítica que 
poderia determinar a paralisação das atividades da VARIG. Naquela época, 
a solução que surgiu, vinda através do BNDES, era o aporte de recursos o 
suficiente para cobrir na corte de Nova York os valores exigidos pelos 
_(leasing)_ e pela própria corte foi alguma coisa assim... os números podem 
ser aproximados - não tenho de memória mais - cerca de US$ 60 milhões. 
Era o valor necessário para aportar na corte, no prazo de dois ou três dias, 
numa determinada data de novembro. O BNDES aprovou, nesse primeiro 
instante, uma proposta que foi trazida por um grupo liderado pela TAP. Os 
US$ 60 milhões, na verdade, não foi o valor de compra das empresas, 
naquela altura, a VEM VARIG engenharia e manutenção e a VARIG 
logística, então, ambas empresas subsidiárias da VARIG, foram, na 
verdade, dadas como garantia desse empréstimo de US$ 60 milhões, 
recursos aportados, garantia do empréstimo, recursos aportados pelo 
BNDES ao Grupo TAP.” 

“Não me recordo exatamente, Sr. Presidente, da 
composição. Creio que era alguma coisa em torno de 75%, 80% desses 
recursos eram provisionados pelo BNDES e o outro valor remanescente 
pela TAP. Eu não tenho os números exatos, mas é aproximadamente por 
aí.” 

“Portanto, a venda temporária da VarigLog e da VEM 
para uma empresa subsidiária da TAP, chamada Aero LB, empresa que 
havia sido composta pela TAP na época em que ela buscava, ela tinha 
interesse em comprar a VARIG ou até alguma das suas subsidiárias, como 
fez temporariamente. Com essas garantias, com a venda da VarigLog e da 
VEM à TAP, o BNDES aportou os recursos. Esse dinheiro foi 
desponibilizado em um prazo de 24 ou 48 horas na véspera do dia em que o 
juiz da Corte de Falência, em Nova York, determinaria ou não o arresto dos 
aviões da VARIG contra esse pagamento.” 

“Então, o episódio que envolve a venda da VEM, 
VARIG Engenharia e Manutenção, e da VarigLog para a Aero LB, empresa 
subsidiária de um grupo financeiro liderado pela TAP, envolve essa 
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contingência com a emergência de se aportar recursos, que, na verdade, 
foram trazidos pelo BNDES.” 

“Essa foi a solução que na época os negociadores e o 
próprio BNDES – que participou ativamente desse processo durante algum 
tempo na tentativa de resgate, recuperação da VARIG – encontram para 
impedir o arresto dos aviões da VARIG. No meu entendimento, o arresto 
significaria a decretação da pena de morte à empresa.”  - João Luiz Bernes 
de Souza 

 

“Como eu disse, através de correspondências, algumas 
inclusive muito duras do Aerus, que se opôs inicialmente à venda desses 
dois ativos. Numa das assembléias realizadas na Ilha do Governador, a 
oposição do Aerus à venda impossibilitava a venda dessas duas 
empresas. E nós fomos chamados, de emergência, ás 06 horas da tarde, 
no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, na Avenida Chile, 
onde estavam assessores da direção do Banco, o presidente do então 
Conselho de Administração da Varig, e eles, então, procuraram fazer ver, 
não só ao Aerus, mas a todos os credores ali presentes – Petrobras BR 
Distribuidora, Banco do Brasil, e outros – que se a venda (naquele caso 
especificamente tratava-se da venda da VarigLog) não fosse concretizada 
naquele dia, o que ocorreria seria o arresto de todas as aeronaves da 
Varig, numa audiência que se realizaria daí a dois dias em Nova Iorque, e 
que, então, a companhia pararia. Foi feito, então, um apelo no sentido de 
que os credores concordassem com aquilo porque, senão, nós estaríamos 
decretando a própria falência da Varig. Do ponto de vista do Aerus, a 
venda daqueles dois importantes ativos não era o que de melhor podia 
acontecer, porque nós sabíamos que se aqueles ativos fossem vendidos 
nas condições em que estavam sendo ofertadas, que não haveria recursos 
para nos pagar. O Aerus participava desse processo interessado única e 
exclusivamente em receber seus créditos da sua principal patrocinadora, 
no caso a Varig.”  

“Então, foi nessas circunstâncias que não o Aerus, 
mas todos os principais credores da Varig concordaram em vender a 
VarigLog. Dizia-se que ali procurava-se evitar o mal maior, que seria a 
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iminente decretação da falência da própria Varig.” – Odilon César 
Nogueira Junqueira.  

 

  
A VEM permanece sob controle da TAP, enquanto que 

a VARIG LOG foi vendida em um curto espaço de tempo para a 
empresa VOLO do Brasil, cujos controladores são sócios brasileiros 
e um fundo de investimento americano, o Fundo Matlin Paterson:  

 

“Nós tentamos, novamente, participar da compra da 
VEM e da Varig Log, aonde houve outros ofertantes; e a TAP, através de 
uma empresa dela criada no Brasil, saiu vencedora e levou as duas 
empresas; comprou, se não me engano, em novembro, tanto a Varig Log 
como a VEM. Isso foi em novembro. Quando foi em dezembro, parece 
que tinha algo no contrato de venda do grupo Varig para a TAM, para a 
TAP, dizendo que essas empresas iriam a leilão novamente, com o intuito 
de alcançar um preço melhor; seria um releilão, ao qual nós fomos e 
participamos desse leilão; ofertamos para as duas empresas e acabamos 
fechando, comprando a Varig Log.”  

“Importante frisar que nós compramos a Varig Log 
não foi da Varig, e sim já de um segundo dono, que era a TAP. Isso foi 
em 31 de janeiro; o negócio fechado foi em 31 de janeiro de 2006.” – 
Marco Antonio Audi. 

 
A venda das subsidiárias não contou com a 

concordância da Fundação Rubem Berta que pediu para a empresa 
sair do processo de recuperação judicial e foi afastada pelo juízo da 
gestão da empresa. Essa medida não contou ou conta com a 
concordância dos seus dirigentes: 

 
“Qual a verdadeira intenção daqueles que 

incentivaram a decisão de afastar o controlador de seus poderes político-
administrativos sobre as empresas recuperandas?  Eu acho que o ponto 
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principal aqui e que nos deixa tristes - mas a realidade às vezes só o 
tempo consegue trazer à tona – é que muito se dizia que a culpa de não 
ter uma solução positiva para a Varig era da Fundação Rubem Berta.  “A 
Fundação Rubem Berta é a culpada.”  Afastou-se a Fundação Rubem 
Berta e se destruiu a Varig.  Acho que isso é importante para as pessoas 
meditarem: afastou-se a Fundação Rubem Berta e se destruiu a Varig.  
Quando eu falo a Varig, eu falo a nossa Varig, aquela Varig em que nós 
trabalhamos, que nós aprendemos a amar.” 

“São detalhes importantes para dar um entendimento 
de decisões. Talvez até pessoas com a melhor das intenções, imaginando 
que afastando a Fundação resolveria o problema, permitiram que um 
outro cenário fosse criado e rapidamente se destruísse a nossa Varig.”– 
Osvaldo César Curi de Souza. 

 
04 – Como foram os leilões da unidade produtiva da 

VARIG? O depoimento do Sr. Márcio Masillac quanto a esse 
processo é bem esclarecedor: 

“Bom, nós chegamos a um leilão que foi decidido pela 
Assembléia Geral de Credores, ao final de maio, e que deveria ocorrer no 
prazo entre sessenta a noventa dias. O leilão deveria ocorrer, conforme 
entendimento dos credores, até o dia 09 agosto. E era unânime que deveria 
se usar todo o prazo de 90 dias porque ainda teria que se estabelecer um 
data room, uma sala onde pudesse se pesquisar todos os dados da empresa, 
os investidores, e os grupos interessados pudessem adentrar a esta sala, 
fazer uma radiografia da empresa para aí entenderem se era, no 
entendimento deles, viável a empresa e se valeria a pena eles fazerem o 
lance no leilão.”  

“Quinze dias depois, a Empresa Álvares & Marçal, contratada 
como consultora da Varig, diz ao juízo que não se pode esperar sequer os 
60 dias, prazo mínimo estabelecido pelos credores. E se faz um leilão, se 
busca fazer um leilão no final de junho; menos de 30 dias se busca fazer um 
leilão para venda de uma empresa do porte da Varig e com as complicações 
financeiras, societárias da Varig. Missão impossível, de acordo com dez 
entre dez especialistas do setor. Esse leilão estava praticamente fadado ao 
fracasso.”  
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“O leilão ocorre. Nós trabalhamos muito. Ainda temos, 
Deputado, assinados os termos de compromisso com os dois grupos 
investidores, temos assinado que seriam parceiros os trabalhadores, como o 
senhor bem colocou aqui, dentro de um processo de aquisição da empresa. 
E há que se entender aqui que ninguém colocaria o dinheiro, como disse 
aqui a presidente do Sindicato Nacional dos Aeroviários, se não houvesse 
uma reestruturação do passivo da empresa. A intenção dos Trabalhadores 
do Grupo Varig em oferecer a possibilidade de conversão desse passivo 
trabalhista e previdenciário, de parte dele, em capital social era justamente 
para dar o equilíbrio mínimo para que os investidores se sentissem 
minimamente confortáveis em aportar recursos para a recuperação da 
empresa.”  

“Nós fomos ao leilão e decidimos estrategicamente, como nós 
não tínhamos tido os 90 dias de prazo, que já seriam exíguos, para fazer 
uma negociação e constituição do consórcio com esses dois investidores 
potenciais, fazer a proposta de compra da empresa se nenhuma outra 
proposta fosse feita pela Varig. Por quê? Porque nós tínhamos plena certeza 
do interesse da empresa aérea que era parceira e do fundo de investimentos 
que era parceiro, que em declarações feitas para o Juiz Ayub, para o 
administrador judicial e para o consultor Financial Adviser da Varig, 
Álvares & Marçal, já tinham dito que só não tinham assinado o termo 
conosco por falta de tempo, pela aceleração que o processo teve.” 

  

“Tínhamos certeza de que eles honrariam com o 
compromisso verbal assumido. Fomos ao leilão e decidimos deixar para os 
últimos segundos, como já foi dito aqui, fazer a oferta. Faltando 30 
segundos, nenhuma proposta tinha sido feita pela Varig. Lendo-se a lei, 
presume-se com relativa certeza que, findo o leilão sem nenhuma proposta, 
não teria outra alternativa o juiz senão convolar a Varig em falência. 
Fizemos a proposta e, duas horas depois de terminado o leilão, tivemos uma 
reunião com a Varig, com o administrador judicial e com o juízo, que nos 
disse que o nosso preço, o preço que nós ofertamos à Varig não era vil mas 
que a forma de pagamento que fazíamos o era e que nós tínhamos 72 horas 
para mudar os 224 milhões de dólares ofertados em debêntures para serem 
pagas em 20 anos - 224 milhões de dólares para serem pagos em 20 anos 
para os credores da antiga Varig. Há que se fazer um termo de comparação 
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aqui porque a Varig Log, a oferta vencedora, são dez anos de prazo, em 
conversão, 45 milhões de reais em debêntures. Nós não pudemos – nós não 
pudemos –, de acordo com o juízo e com o administrador judicial, ser 
vencedores de uma proposta com 224 milhões de debêntures. E tivemos a 
Varig vendida numa proposta com  45 milhões de debêntures – de reais.” 

 

No entanto, críticas surgem dentro do próprio 

movimento dos trabalhadores quanto ao procedimento que foi 

adotado por aqueles que procuraram participar do leilão, mas que 

não conseguiram honrar os seus termos: 

 

“Se o senhor olhar a documentação, a manifestação, o 
senhor vai ver que os aeroviários, muitas vezes, até, foram levados por 
algumas atitudes. Mas, hoje, tenho plena certeza de que os poucos que 
aderiram a esse grupo estão profundamente arrependidos. Até porque é 
só a gente ir lá no passado. Basta pegar as fitas de vídeo das assembléias. 
Acho que V. Exa. deveria fazer isso, na minha opinião, para ter uma 
visão mais ampla da coisa, para ver quem é que está com a verdade. O 
senhor irá ver que... Inclusive, eu, como funcionária, acho que a empresa 
foi vendida pela bagatela que foi por causa de um leilão deserto de 
grupos que têm interesses que eu acho que não são da maioria, e que 
levou a empresa a essa situação. O grupo Volo, que já queria comprar 
muito barato, comprou muito mais depois desse leilão deserto. Foi uma 
irresponsabilidade do grupo que fez isso; ir para um leilão sem saber 
quem podia, quem tinha o dinheiro, se tinha, quem estava envolvido com 
quem, com que investidor, e fazer um leilão e levar a empresa a um total 
descrédito  no mercado.” 

“Naquele dia, em que venceu o prazo para o depósito 
do dinheiro e não foi depositado, as ações da empresa despencaram. E é 
chato porque a imprensa é muito parcial. Por exemplo, quando a 
imprensa focalizava o problema, depois do leilão ter sido considerado 
deserto, falava como se fossem todos os trabalhadores que tivessem sido 
irresponsáveis de irem lá propor uma compra se não tinham dinheiro, 
quando não foi isso: era um grupo. E isso causou muito trauma entre os 
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trabalhadores, principalmente entre os aeroviários. O aeroviários têm 
uma coisa muito tranqüila; eles não escolhem patrão. É lógico que nós, 
como brasileiros, gostaríamos que, se tivesse que ser vendida, fosse 
vendida para uma empresa nacional, que ficasse aqui, porque é 
importante a gente valorizar o empresariado nacional, com todos os 
problemas que ele tem. Mas, depois desse leilão deserto, a grande 
maioria dos trabalhadores da Varig abriu o olho e viu que estava sendo 
enganada, não é? E viu que o interesse que eles, os trabalhadores, 
estavam defendendo não era o mesmo desse grupo.”  

“E, sinceramente, de lá para cá houve um desencanto 
muito grande entre os trabalhadores. E, aí, fica aquela história: por causa 
dessas nuances todos pagam. Muita gente fica assim: “Pôxa, em quem eu 
vou confiar? No sindicato, nesse grupo. Em quem eu posso confiar? Não 
posso confiar no governo; não posso confiar na direção da empresa. Em 
quem eu vou confiar?”.” – Selma Balbino. 

 

 
A polêmica surgida sobre a existência de falta de 

recursos para a compra por parte dos representantes dos 
trabalhadores da VARIG – TGV será analisada em outro ponto. Na 
verdade esse primeiro leilão não foi conclusivo um novo pregão, 
estando à empresa mais degradada em relação a sua capacidade 
de atender as necessidades mínimas da malha aérea na qual ela 
era responsável.  

 
Nesse intervalo de tempo, entre o primeiro e o 

segundo leilão a empresa necessita de recursos mínimos para 
continuar voando, o que ocorre com empréstimos vindos da VARIG-
LOG, que utiliza esses recursos como parte do lance a ser utilizada 
para a compra da Unidade Produtiva VARIG: 

 

“A concorrência hoje é uma concorrência forte, 
profissional; de um lado até cruel, porque fica fácil quando uma empresa 
está numa situação como a Varig quem está forte vir e pisar ou ajudar até 
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a morte da empresa. E aí nós estudamos a possibilidade de vir a ofertar 
novamente a Varig.”  

“Número um: para que isso se tornasse realidade, a 
Varig estava 100% sem caixa. Nós precisaríamos reforçar o caixa da 
empresa, para mantê-la viva até a possibilidade desse novo leilão. Havia 
os prazos legais desse leilão a serem cumpridos, só que ela, sem caixa, 
não sobreviveria. Aí, nós decidimos, por conta própria, injetar na Varig, 
durante essas quatro semanas antes do leilão, o equivalente de até 20 
milhões de dólares. Esse foi o número projetado por nossa equipe para 
que se mantivesse ela viva.”  

 
A venda realizada ainda apresenta problemas de 

ordem legal e operacional. Para que a empresa nova possa voar, 
isto é, atuar plenamente como empresa aérea, é necessário que lhe 
seja concedido o Certificado de Habilitação de Transporte Aéreo – 
CHETA, cuja responsabilidade de concessão é atualmente da 
Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, que levou meses para 
conceder o documento. As razões para essa demora foram 
respondidas da seguinte forma pelo presidente da agência, Sr. 
Milton Zuanazzi: 

 

Todo mundo fala que há demora, mas a obtenção do 
certificado é lenta. Na história do Brasil, a empresa que conseguiu um 
certificado mais curto na história do DAC, foi a GOL; levou nove meses. 
E com sete aeronaves a GOL se homologou. Hoje, ela está com 49, mas 
se homologou com sete. Ontem mesmo recebi uma empresa pequena que 
surgiu no Rio Grande do Sul chamada NHT, que está começando uma 
operação regional. Começou com dois aviões e 19 lugares; ela levou um 
ano e dois meses para obter a homologação. Nos Estados Unidos, só para 
título de exemplificação, uma homologação leva, em média, um ano. E 
50% das empresas que requisitam ser homologadas não passam, não são 
homologadas. E os rigores que nos Estados Unidos, no Canadá e na 
Europa se têm são os mesmos no Brasil: detalhe do detalhe, do detalhe, 
do detalhe. E tem que ser. Então, é uma questão técnica. Não é uma 
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questão política. Não é o presidente da Anac, não são os diretores da 
Anac que não dão a homologação. Nós temos vontade de dar. É porque 
tem que passar por aqueles rigores técnicos. E é só por isso que a nova 
empresa ainda não obteve esta homologação. 

 
De qualquer forma, após a concessão do CHETA, 

realizada em 14/12/2006, a “NOVA VARIG” foi vendida para a 
empresa GOL, negócio no valor de 275 milhões de doláres. 

 
05 – Qual é a situação do AERUS? 
 
O Instituto AERUS de Seguridade Social surge como 

uma questão ainda a ser resolvida. Criado em 1982, esse plano 
visava resguardar o aeroviário e o aeronauta e suas respectivas 
famílias, garantindo complemento de aposentadoria e pensão. Ele é 
composto de diversos planos de seguridade, sendo que a VARIG 
responde em termos quantitativos pela maior parte dos planos 
existentes. Os problemas com os planos da VARIG eram muito 
antigos, e decorrentes da primeira crise que a companhia 
atravessou quando do Plano Cruzado, conforme podemos deduzir 
do depoimento do Sr. Erno Dionizio Bretano: 

 

“Ela vem mitigando, vamos dizer, os pagamentos; e a 
dívida no atraso do seu recolhimento de contribuições, remanesce a 1987, 
havendo renovações de contratos, pagamentos parcelados e assim por 
diante. Culminou com o último contrato, em abril de 2003, iniciando seus 
pagamentos em abril de 2004, e, de abril de 2004 a abril de 2005, a Varig 
pagou todas as suas mensalidades da sua dívida.” 

“O processo que vem deteriorando a situação dos planos 
da Varig se iniciou em 1987; em 1991 a retirada da chamada terceira 
fonte... Para que os senhores entendam, quando o Aerus foi criado, havia 
três fontes de custeio: a dos participantes, da patrocinadora e 3% sobre o 
valor das passagens aéreas domésticas voadas eram recolhidos ao instituto 
Aerus para aqueles planos que compunham a criação do Aerus. Em 1991, 
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essa terceira fonte, por determinação do DAC, deixou de ser recolhida ao 
Aerus. Daí pra frente, os déficits começaram a ser mais crescentes, além da 
ausência de pagamento por parte da patrocinadora.” 

  
  Mesmo aprovado o Plano de Recuperação Judicial na 
assembléia de credores em 19 de dezembro de 2.005, quando a 
empresa recuperanda se comprometia em pagar ao AERUS o valor 
de R$ 8,4 milhões de reais, isso não ocorreu, conforme depoimento 
prestado pelo Sr. Odilon Junqueira, que considerou inevitável a 
intervenção no instituto, em face do não pagamento dos planos por 
parte da VARIG: 
 

“A intervenção federal e a liquidação dos planos da 
Varig no Aerus foram inevitáveis. Desde 2002 as associações pediram a 
intervenção no Aerus. Era um pleito antigo da Associação de Pilotos, de 
Associações de Mecânicos de Vôo, de Comissários. Eles por diversas 
vezes estiveram na Secretaria de Previdência Complementar solicitando 
que fosse decretada a intervenção federal no Aerus.”  

“Eu presidia o Aerus quando foi aprovado o plano de 
19 de dezembro de 2005. Esse plano foi aprovado com o voto de mais de 
98% dos credores. Então, mais de 98% dos credores no dia 19 de 
dezembro de 2005 aprovaram o plano. Por esse plano ficava estabelecido 
que o pagamento ao Aerus seria retomado em janeiro de 2006 no seu 
valor integral; não houve deságio de nenhum real e este foi o plano 
aprovado. No entanto, o que acontece? Logo a seguir, em janeiro, na hora 
do pagamento daquela parcela - se não me falha a memória, alguma coisa 
parecida com nove milhões - a Varig informou que só podia pagar três e 
que depois iria pagar mais seis e tal. Eu, então, na época fiz ver ao 
presidente da Varig que era gravíssimo um plano que acabava de ser 
aprovado no dia 19 com o voto de 98% dos credores e já no primeiro 
momento, no dia 05 de janeiro, não ser cumprido. O que é que podia se 
esperar disso? Evidentemente era dever do Dr. Brentano, administrador 
especial, informar à Secretaria de Previdência Complementar aquela 
situação, dever de oficio; e ele o fez, mas não era preciso porque eu 
mesmo tinha um compromisso com o Secretário de Previdência de que 
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eu o manteria permanentemente informado de todas essas questões, como 
sempre fiz. Então, o pagamento em janeiro já foi feito de forma bastante 
irregular. O pagamento de fevereiro não foi feito. O pagamento de março 
também não foi feito. Então, a situação dos planos era uma situação 
próxima da iliquidez.” 

 

Contribui com essa argumentação o depoimento 
da Sra. Andréa Vanzillotta:  

 

“Na assembléia de 19 de dezembro, que foi a última 
assembléia, foi votado o plano de recuperação e que foi o último plano que 
nós participamos como diretores do Aerus ficou aprovado que em janeiro a 
Varig retomaria o pagamento do contrato, algo em torno de R$ 9 milhões 
por mês, já no mês de janeiro.” 

“Então, isso para o Aerus foi considerado uma vitória 
muito importante, porque nós sabíamos da necessidade, principalmente para 
o plano 1, que é o plano que hoje tem um nível de liquidez menor, nós 
sabíamos que era fundamental para a manutenção do pagamento dos 
benefícios.”  

“A Varig fez esse pagamento no mês de janeiro, cumpriu 
o que foi acordado no plano de recuperação. O mês de fevereiro ela não 
conseguiu. Ela já atrasou esse pagamento e daí vieram os outros planos, as 
adaptações ao plano de recuperação que culminou, em julho, com o plano 
final que foi aprovado. Ali já não participei mais como diretora do Aerus.” 
 

A extinção da terceira fonte também concorreu para a 
insolvência dos planos do AERUS, em especial, aqueles que eram 
de funcionários da VARIG: 

 

“Quando o Instituto Aerus foi criado em 1982, feitos 
os cálculos atuariais, se verificou que não seria possível as empresas 
aéreas de então criarem o Aerus. Na época, isso foi coordenado pelo 
Ministério da Aeronáutica; as tarifas aéreas eram controladas pelo 
governo. Então, foi estabelecido que as empresas aéreas seriam 
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arrecadadoras da chamada terceira fonte. Deu-se um aumento da 
passagem, adicionou-se um valor de 3% àquele aumento, e toda empresa 
aérea teria que repassar, por 30 anos, ao Aerus o equivalente a 3% de sua 
receita, na venda de bilhete doméstico. Isso representa, hoje, algo em 
torno de 20 milhões de reais por mês. No início do governo Collor, em 
1991, através de um singelo ofício do Departamento de Aviação Civil, 
foi dito a Aerus: “Acabou a terceira fonte”. E nunca ninguém fez nada 
com relação a isso.” – Odilon Junqueira.  

  
Portanto, a solução para o problema do Instituto 

Aerus, passava pela recuperação financeira da VARIG e pela 
equação, por parte do Governo Federal, de medidas que foram 
tomadas ditatorialmente, colocando o instituto em insolvência num 
médio e longo prazo, em face do cancelamento da terceira fonte. 

 
 
V – CONCLUSÃO DO VOTO 
 
 
 A crise do setor aéreo por que hoje passa o Brasil, crise essa 
de gestão e de investimento, se iniciou, ou melhor, começou a 
aflorar, com a crise da VARIG. 
 
 A insolvência da maior empresa aérea do país e uma das mais 
conceituadas do mundo se inicia com a mudança do modelo 
aeronáutico adotado no país, consagrado com o Golpe Militar de 
1964, quando politicamente foi decretada a falência da PANAIR DO 
BRASIL. A razão para que essa empresa tivesse decretado a sua 
falência foi o fato dos seus controladores terem apoiado o governo 
democrático do presidente João Goulart. 
 
 A ascensão da VARIG como maior empresa do país surge 
nesse momento e toda a organização do nosso sistema aéreo 
ocorre através dela, que passa a ser o símbolo da aviação nacional 
e a bandeira do Brasil no exterior. 
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 Esse sistema era um sistema monopolista. E não podemos 
considerar isso um demérito, muito pelo contrário. Em certos 
momentos e quadros econômicos, o capitalismo necessita que esse 
monopólio seja garantido pelo Estado para que haja o 
desenvolvimento do setor. Muitas das linhas nacionais e mesmo 
internacionais, são deficitárias. Somente havendo compensações 
com rotas monopolizadas é possível permitir que áreas não 
comerciais pudessem contar com transporte aéreo. O sistema 
anterior era baseado no subsidio direto, isto é, o governo transferia 
diretamente para a empresa recursos financeiros visando 
compensar a manutenção dessas linhas. Parece-nos que os 
militares desejaram romper com esse sistema e aproveitaram a crise 
política e financeira da PANAIR DO BRASIL para fortalecer uma 
empresa nacional de origem germânica, já que a PANAIR 
originalmente era uma subsidiária da empresa americana PAN AM, 
tendo posteriormente o capital nacionalizado.  
 
 A constituição desse monopólio é consagrada com a crise da 
empresa aérea Cruzeiro do Sul, que nos anos setenta começa a ser 
absolvida pela VARIG. Era o período do milagre brasileiro e 
investimentos pesados são feitos nesta aérea, com a construção e 
ampliação de aeroportos por todo o Brasil. 
 
 Com o processo de transição democrática esse segmento 
começa a apresentar mudanças. Essas mudanças passam pela 
necessidade de abertura econômica, o que leva a se romper com os 
monopólios.  
 
 O primeiro governo não militar, o do presidente José Sarney, 
procura desesperadamente controlar a inflação, e como medida 
desse controle, congela os preços das tarifas aéreas – Plano 
Cruzado. Essa medida, num período de inflação galopante, 
chegando os índices inflacionários ao patamar de 80% ao mês, 
mostra o quanto foi nefasta essa decisão, que somente poderia 
ocorrer, ou melhor, ser compensado, com a manutenção do sistema 
monopolista. 
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 Ocorre que a primeira eleição democrática para presidente 
elegeu o ex-governador de Alagoas Fernando Collor de Melo, cujo 
legado, além do confisco da poupança, foi a da abertura econômica, 
iniciando o fim dos monopólios outorgados. 
 
 As medidas adotadas nesse governo foi o de facilitar que as 
empresas aéreas internacionais pudessem trafegar para o Brasil e 
que outras empresas nacionais de menor porte, na época VASP e 
TRANSBRASIL, pudessem também voar para outros países. Com 
isso o monopólio de bandeira detido pela VARIG foi rompido. Mas 
os ônus continuavam. 
 
 Com mais empresas voando em linhas comercialmente mais 
rentáveis, havia o aumento de ofertas de serviços, tendo em vista 
que naquele momento ainda não ocorrera à liberação das tarifas, o 
que somente ocorre no governo Fernando Henrique Cardoso. A 
lucratividade da VARIG cai como conseqüência natural desse 
processo. 
 
 A guerra do Golfo em 1991 agravou ainda mais a situação do 
setor aéreo nacional e internacional. Como a VARIG dependia 
fundamentalmente das linhas internacionais para manter a sua 
lucratividade, essa crise foi um segundo golpe econômico financeiro 
para a empresa. 
 
 A reestruturação na empresa iniciada em 1993 e que culminou 
com a dispensa em 1994 de mais de 3 mil funcionários, não 
solucionou o problema no nosso entendimento. A empresa ainda se 
comportava como uma empresa detentora de um monopólio. A 
resistência a essas reformas, tímidas por sinal, foram muito grande. 
 
 Constituída como empresa, mas controlada por uma fundação 
– Fundação Rubem Berta – onde os funcionários eram 
participantes, havia uma imensa dificuldade da empresa e dos 
funcionários assimilarem as mudanças que estavam ocorrendo em 
sua volta.  
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 A crise cambial ocorrida no governo Fernando Henrique 
Cardoso prejudicou enormemente a companhia. As dívidas vencidas 
e por vencer no setor aéreo são quase todas em dólar ou 
dolarizadas. A desvalorização do real perante o dólar fez com que 
os prejuízos aumentassem, mas não fez com que houvesse uma 
mudança no comportamento na relação da empresa: ela ainda se 
comportava como detentora do monopólio do setor aéreo. 
 
 A entrada no mercado de empresas novas nacionais e que 
certo ou errado, estavam mais coadunadas com o novo mercado, 
competitivo, explorador, quase selvagem, fez com que a 
participação da VARIG no mercado fosse reduzida gradualmente.  
 
 A tomada de decisão para constituição de empresas 
subsidiárias, como a VEM e a VARIG LOG, empresas que se 
mostraram rentáveis, foi uma tentativa de buscar lucratividade com 
o aproveitamento da malha aérea concedida a empresa. Mas, 
insistimos na questão, não houve uma mudança de organização e 
de metas dentro da empresa mãe. 
 
 A questão do Instituto Aerus esta inserida neste contexto. As 
empresas novas, TAM e GOL não participam desse sistema de 
previdência complementar. Com isso, contam com menores 
obrigações sociais, trabalham com um custo menor. A VARIG, no 
entanto, é obrigada a participar desse instituto, tendo, portanto, um 
custo maior. 
 
 Podemos afirmar que uma das principais razões para a venda 
da VARIG, foi, num primeiro momento, a falta de visão empresarial 
dos seus dirigentes que insistiram em manter o funcionamento da 
empresa nos moldes dos anos 70, quando a empresa estava no 
auge e recebia todos os benefícios governamentais e atendia, por 
conseguinte as demandas nacionais. 
 
   A mudança da política governamental a partir da transição do 
regime autoritário para o Estado de Direito Democrático, processou 
a quebra do monopólio ou de privilégios no setor, e com isso, 
mudou as regras econômicas de um setor que estava há décadas 
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dependente da chamada reserva de mercado, não estando os seus 
executivos preparados para enfrentar essa mudança.  
 
 Mas não é apenas isso. O processo da VARIG revela, mas do 
que uma política empresarial equivocada, uma irresponsabilidade de 
todos os governos posteriores aos militares no trato do setor aéreo. 
 
 O trato dessa questão, que hoje suportamos na crise aérea, é 
proveniente da irresponsabilidade de diversos governos, pois não 
podemos concordar que congelamento de preços (governo José 
Sarney), abertura de mercado (governo Fernando Collor) e crise 
cambial (governo Fernando Henrique Cardoso), não tenha, no seu 
conjunto, concorrido como a principal razão para a entrada dessa 
empresa em estado pré-falimentar.  
 
 A falta de compensação por essas mudanças e de 
compreensão da necessidade de se manter uma empresa forte no 
mercado internacional como bandeira brasileira, gerou um impasse 
que se pensou modificar com a eleição do presidente Luiz Ignácio 
Lula da Silva. 
 
 Proveniente dos quadros do Partido dos Trabalhadores, era de 
se pensar que o presidente Lula no seu governo auxilia-se a VARIG 
para superar essa crise. Ledo engano. A política do governo não foi 
a de auxiliar, mas a de promover uma saída que passava pela 
venda da empresa para alguma das suas concorrentes, naquele 
momento, para TAM, já que essa empresa teria apoiado a eleição 
do novo presidente e também por se situar no chamado poder 
paulista. A venda ocorre numa segunda etapa, quando do leilão da 
unidade produtiva VARIG para uma subsidiária da GOL. 
 
 O não cumprimento do disposto no art. 188 do Código 
Brasileiro de Aeronáutica, que prevê a intervenção do governo nas 
empresas concessionárias quando os quadros operacionais, 
financeiros ou econômicos ameacem a continuidade dos serviços, 
pedido feito por parte dos sindicatos dos trabalhadores do setor, 
demonstrou como esse e os outros governos trataram a questão da 
VARIG. 
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 Por ser estratégico e fundamental, o setor deveria ter uma 
atenção especial. Não estamos tratando de uma quitanda ou de 
uma sapataria. Estamos tratando de uma área estratégica para a 
nação. Querer reduzir a questão como regra do livre mercado, foi o 
que levou esses aeroportos terem grandes obras de maquiagem e 
nenhuma ou pouca para o trato das pistas de pouso e decolagem. 
   

 A responsabilidade do atual governo em não chamar para si a 
solução do problema e passar essa responsabilidade para o Poder 
Judiciário foi a mais grave decisão que se poderia ter e mostra a 
vitória do pensamento neoliberal na área da aviação brasileira. A 
recusa em aplicar a lei – o artigo 188 do Código Brasileiro de 
Aeronáutica – foi uma posição digna de Pilatos.  
 
 
O PROCESSO JUDICIAL 
 
 O processo judicial foi para onde a VARIG teve que caminhar 
após a recusa do governo em assumir a solução do problema. Para 
esta investigação, dentro dos limites constitucionais estabelecidos, 
que impedem o estabelecimento de juízo de valor quanto aos atos 
internos do processo, é importante e fundamental apresentar 
algumas considerações para os fatos ocorridos, havendo, no 
entanto, a necessidade de ressalva quanto ao processo que essa 
Comissão sofreu por parte da Associação dos Magistrados do Rio 
de Janeiro – Seção do Rio de Janeiro. 
 
 A ação foi motivada por considerações feitas pelo presidente 
desta comissão sobre o processo judicial nas oitivas. Vale destacar, 
que o deputado é irresponsável quanto ao uso da palavra nas 
atividades parlamentares, respondendo por elas apenas ao Poder 
Judiciário ou aos seus Pares. 
 
 Em nenhum momento esta Comissão Parlamentar de 
Inquérito, que é um órgão colegiado, proferiu qualquer tipo de ação 
contestatória dos atos internos do processo, pois somos 
conhecedores dos limites constitucionais do nosso poder, mas não 
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podemos aceita a ingerência de um poder sobre atos internos de 
outro poder.  
 
 A aplicação da Lei nº. 11.101/2005, a Lei de Recuperação 
Judicial e Falência é uma lei nova, cuja jurisprudência ainda não foi 
firmada. Foi a VARIG a primeira empresa de grande porte e da área 
de aviação a recorrer aos benefícios jurídicos do processo de 
recuperação judicial e, portanto, sofreu e sofre quanto à insegurança 
de alguns dos institutos novos que foram aplicados. 
 
 O principal deles é o dispositivo constante do art. 60, 
parágrafo único, combinado com o §1º do art. 141 da referida lei, 
que dispõe que o alienante de filiais e unidades produtivas não é 
sucessor nas obrigações trabalhistas e tributária. As dúvidas quanto 
à legalidade desse dispositivo gerou e ainda gera muitas dúvidas, 
pois ele rompe com uma tradição do direito brasileiro. 
 
  Muitos possíveis investidores nacionais e estrangeiros ficaram 
receosos com a possibilidade de comprar a unidade produtiva e de 
herdar os passivos tributários e trabalhistas. 
 
 Os credores em assembléia aprovam um plano de 
recuperação conforme determina a lei, por maioria de votos, onde 
não estava previsto a venda da unidade produtiva da empresa. Em 
maio de 2.006, o plano é revisado, e é decidido colocar à venda a 
unidade produtiva VARIG, composta pela VARIG e a Rio Sul, em 
face da deteriorização da empresa, que não consegue mais atender 
as suas obrigações. Na verdade, se procura manter viva a marca da 
empresa, dentro da configuração de “unidade produtiva”, já que a 
decretação da falência criaria um impasse no sistema aéreo 
nacional, e para o conjunto dos trabalhadores, pois no nosso 
entendimento, haveria imensos prejuízos, não havendo garantias de 
recebimento dos seus créditos e nem da manutenção dos 
empregos. 
 
 A União se nega a qualquer tipo de auxílio, conforme já foi 
dito, principalmente pela postura dura das suas empresas – Infraero 
e BR Distribuidora – o que concorreu para agravar a crise.  
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 O primeiro leilão realizado em 08 de junho de 2006 teve como 
único ofertante a empresa N V PARTICIPAÇÕES LTDA, empresa 
formada por funcionários da VARIG, que apresentou uma proposta 
de R$ 1.010.000.000,00 ( um bilhão e dez milhões de reais) a serem 
pagos da seguinte forma: R$ 225.000.000,00 (duzentos e vinte e 
cinco milhões de reais) em créditos concursais e extraconcursais 
pertencentes aos credores da classe I; R$ 500.000.000,00 
(quinhentos milhões de reais) em debêntures de participação nos 
lucros da nova companhia; e R$ 285.000.000,00 ( duzentos e 
oitenta e cinco milhões de reais) em moeda corrente nacional.  
 
 Ocorre que a N V PARTICIPAÇÕES LTDA não tinha os 
recursos em moeda corrente para honrar a proposta formulada no 
leilão, conforme consta do documento de fls. 17.483 do processo 
judicial, onde declara que esses recursos somente estariam 
garantidos com a homologação judicial do leilão, fazendo com que, 
o juízo, considera-se o pregão deserto, com base no que estava 
estabelecido no edital do leilão e nas normas do direito vigente. 
 
 O segundo leilão, realizado em 19 de julho de 2006, teve um 
valor base para arrematação muito inferior quanto aos recursos a 
serem ofertados em dinheiro, mas não quanto às obrigações 
diversas que compõem o preço, constantes do plano de 
recuperação, e que se mantiveram as mesmas. 
 
 A arrematação é feita pela VARIG LOG, controlada por um 
fundo de investimentos estrangeiros e sócios brasileiros, única 
empresa que participa do leilão. A partir desse momento, quando a 
venda é concluída, podemos afirmar que a linha de investigação 
processada por esta Comissão passa a ser objeto de uma análise 
separado, em face das suspeitas quanto à origem dos recursos que 
foram utilizados.  
 
 O processo em si, por haver um conflito natural de interesses, 
principalmente quanto aos trabalhadores que se sentiram e se 
sentem prejudicados, seguiu, conforme podemos verificar na 
documentação colhida, o rito processual do contraditório e os 
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ditames legais. Existe nesse processo a participação do Ministério 
Público e do conjunto dos credores, incluindo, neste caso, a União, 
diversos estados, fornecedores e trabalhadores. Havendo denúncias 
quanto a irregularidades no processo, a lei apresenta os seus 
remédios, que no caso, são os recursos perante a Corregedoria do 
Tribunal de Justiça ou as estâncias superiores, o que inclusive já 
ocorreu quanto aos valores pagos ao primeiro Administrador 
Judicial. 
 
 É preciso destacar a medida política que o Estado do Rio de 
Janeiro, no ano de 2004, tomou através de decisão da Governadora 
Rosinha Garotinho, de quitar os débitos que o Estado tinha com a 
VARIG referentes à cobrança do ICMS a mais sobre a venda das 
passagens, o que possibilitou uma injeção de recursos na empresa. 
Essa medida firmada através de contrato, não inclui a unidade 
produtiva vendida, mas apenas a empresa que está em recuperação 
judicial.  
 
 O processo de recuperação judicial ainda não foi concluído, 
merecendo ser devidamente acompanhado pelo Poder Legislativo 
Estadual até a sua conclusão, tendo em vista os interesses do 
Estado nesta recuperação, principalmente quanto ao cumprimento 
do acordo firmado entre a empresa e o governo.  A nossa sugestão 
a ser apreciada na conclusão do voto, é a da constituição de 
Comissão Especial visando acompanhar o processo de recuperação 
judicial, que deverá ser concluído no próximo ano. 
 
 
 
A VENDA DA UNIDADE PRODUTIVA VARIG 
 
 
 As suspeitas levantadas na CPI versam sobre a origem dos 
recursos utilizados pelo grupo controlador da VARIG LOG para 
compra da unidade produtiva VARIG. 
 
 Conforme foi levantado, os sócios brasileiros que compõem a 
empresa apresentam pouca idade para terem no seu patrimônio os 
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valores utilizados na compra da empresa, havendo indícios, não 
comprovados por esta comissão, de que pode ter havido a utilização 
de testas de ferro, os populares “laranjas”, nesse processo.  
 
 Nos seus depoimentos não houve o devido esclarecimento da 
origem desses recursos, o que deverá ser matéria de análise por 
parte do Ministério Público Estadual, já que existiriam indícios que 
esses recursos seriam do fundo estrangeiro de investimentos, 
contrariando a legislação pertinente ao setor, que determina que 
apenas 20% (vinte por cento) do capital de empresa de aviação 
podem pertencer a estrangeiros. O investigado também deverá ser 
a própria VARIG LOG, já que essa vedação incluiu as suas 
atividades.  
 
 A importância dessa investigação é que ela põe todo esse 
processo em dúvida, pois a participação de um fundo de 
investimentos estrangeiro – Fundo Matlin Paterson - no controle de 
uma empresa de aviação, adquirida através de um leilão público e 
que poucos meses depois vende essa empresa por um valor muito 
superior para a GOL, é merecedor de uma análise mais apurada, 
inclusive com a quebra de sigilo fiscal e financeiro dos participantes. 
 
 Evidencia-se que a estrutura societária da VarigLog, 
adquirente da Varig no segundo leilão, processo objeto de 
investigação desta CPI, foi montada para que seu controle e o da 
adquirida fosse de fato exercido por agentes estrangeiros, em 
especial o Fundo de Investimentos MATLINPATTERSON, do qual é 
representante plenipotenciário o impetrante que se identificou como 
Lap Wai Chan. 
Nesta estrutura, as empresas envolvidas são:  
1) a Varig Logística S.A.;  
2) a Volo do Brasil S.A.;  
3) a Volo Logistics LLC;  
4) a MatlinPatterson Global Opportunities Partners II LP;  
5) a MatlinPatterson Global Opportunities Partners II LP;  
6) a MatlinPatterson Global Advisers LLC; e  
7) a VRG Linhas Aéreas S.A.;  
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Fluxograma dos Adquirentes da VARIG 
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 Examinando-se os mencionados atos constitutivos e demais 
documentos constantes do relatório, é possível verificar a exatidão 
do organograma acima, tornando-se exime de dúvidas que: 
 
1) A VARIG LOGÍSTICA S.A. (1ª citada), adquiriu os ativos 

operacionais e os ativos intangíveis da VARIG S/A (Proposta de 
Compra da Varig S/A pela Varig Logística S.A. ou Afiliada), por 
meio da sua afiliada VRG Linhas Aéreas S.A., 7ª citada (Auto do 
Leilão em que Afiliada da Varig Logística S.A. adquiriu a Varig 
S/A), então denominada Aéreo Transportes Aéreos S.A.; 

2) A VOLO DO BRASIL S.A. (2ª citada), constituída pelos 
impetrantes Marco Antonio Audi e Marcos Michel Haftel (Ata de 
constituição e subscrição de ações da Volo do Brasil S.A.), 
posteriormente acrescidos por Luiz Eduardo Gallo em sociedade 
com a 3ª citada  – foi a compradora da 1ª citada juntamente com 
sua própria controladora, a Volo Logistics LLC, 3ª citada 
(Proposta de compra da Varig logística S.A. pelos Fundos Matlin 
Patterson (MatlinPatterson Global Advisers LLC, administradora 
do MatlinPatterson Global Opportunities Partners LP e do 
MatlinPatterson Global Opportunities Partners II LP) e seus 
sócios brasileiros,  por meio da VOLO Logistics LLC, em 
conjunto com seus sócios brasileiros, por meio da VOLO do 
Brasil S.A.); 

3) A Volo Logistics LLC (3ª citada), tem sede principal em N. York 
e é uma sociedade de responsabilidade limitada regida pelas 
leis do Estado de Delaware, EUA (Contrato Operacional da Volo 
Logistics LLC, formada por MatlinPatterson Global Opportunities 
II LP e MatlinPatterson Global Opportunities (Cayman) II LP), 
sendo sócia, e possível controladora majoritária (oculta), da 
VOLO do Brasil S.A. - 2ª citada, juntamente com a qual adquiriu 
a 1ª citada (Proposta de compra da Varig logística S.A. pelos 
Fundos Matlin Patterson (MatlinPatterson Global Advisers LLC, 
administradora do MatlinPatterson Global Opportunities Partners 
LP e do MatlinPatterson Global Opportunities Partners II LP) e 
seus sócios brasileiros,  por meio da VOLO Logistics LLC, em 
conjunto com seus sócios brasileiros, por meio da VOLO do 
Brasil S.A.); 
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4) A MatlinPatterson Global Opportunities II LP (4ª citada), 
sociedade do Estado de Delaware, EUA – é acionista majoritária 
(73,6 %) da Volo Logistics LLC, 3ª citada; 

5) A MatlinPatterson Global Opportunities (Cayman) II LP (5ª 
citada) foi constituída nas Ilhas Cayman, sendo também 
acionista da Volo Logistics LLC - 3ª citada; 

6) A MatlinPatterson Global Advisers LLC (6ª citada), sediada 
em N.York, EUA  - é administradora da MatlinPatterson Global 
Oportunities II LP, sociedade do Estado de Delaware, EUA e da 
Matlinpatterson Global Opportunities (Cayman) II LP, constituída 
nas Ilhas Cayman – 3ª e 4ª citadas; e 

7) A VRG LINHAS AÉREAS S.A. (7ª citada), nova denominação 
de AÉREO TRANSPORTES AÉREOS S.A. (Alteração 
Estatutária da denominação de Aéreo Transportes Aéreos S.A. 
para VRG Linhas Aéreas S.A.), inscrita no CNPJ/MF sob o no 
07.575.651/0001-59 foi a adquirente dos ativos – bens, direitos e 
obrigações que constituem o conjunto de atividades 
operacionais de transporte aéreo das empresas do Grupo Varig 
– em leilão, por meio da 1ª citada  e até a sua recente venda 
para a Gol, era subsidiária das empresas VARIG LOGÍSTICA 
S.A. (99%) – 1ª citada e VOLO do Brasil S.A. (1%) – 2ª citada. 

 
Não há como não haver a investigação por parte do Ministério 

Público, inclusive com a quebra do sigilo fiscal e financeiro de todos 
os participantes desse processo. 
 
 Outra questão que mereceu de nós uma compreensão diversa 
daquilo que foi processado nesta venda, é o caso da demora da 
concessão do CHETA por parte da ANAC aos adquirentes da 
empresa.  
 
 Interpretou a Agência Nacional de Aviação Civil de que a 
venda da unidade produtiva para outra empresa necessitaria de um 
novo processo homologatório para concessão do Certificado de 
Homologação de Empresa de Transporte Aéreo. Com isso o 
processo demorou alguns meses, prejudicando a consolidação da 
unidade produtiva, independente das suspeitas que temos sobre 
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esse processo, pois tal demora teria ocorrido, nos termos em que 
foram justificados, sob qualquer um que tivesse comprado a referida 
unidade produtiva. 
 
 Entendemos que o CHETA acompanharia a unidade 
produtiva, pois a empresa em recuperação judicial não mais tinha a 
malha concedida, nem tampouco as aeronaves para voar. Portanto, 
não se justifica manter o CHETA para uma empresa que não tem 
mais as condições básicas para operar e negar a transferência 
imediata desse certificado para quem sucedeu essas condições 
básicas. 
 
 A questão é de interpretação das normas, o que merece um 
debate e um estudo aprofundado, visando evitar que no futuro casos 
semelhantes passem pelo mesmo problema. 
 
 
O INSTITUTO AERUS 
 
 Como sempre no nosso país, os maiores prejudicados com 
todo esse processo, que pode ser legal, mas não é justo, são os 
aposentados e pensionistas do fundo de previdência complementar 
AERUS. 
 
 Essa é uma das provas de como os governos passados e o 
atual agiram com descaso na fiscalização e na política 
previdenciária dos aeroviários e aeronautas.  
 
 O fim da terceira fonte, cobrança realizada através de uma 
taxa na venda de passagens aéreas do país no início dos anos 90, 
foi um duro golpe no fundo, assim como a crise econômica da 
VARIG.  
 
 O não pagamento e o não cumprimento das renegociações 
dos débitos da empresa com o fundo inviabilizou a manutenção de 
parte das obrigações previdenciárias, tornando eminente e 
necessário a intervenção por parte da Secretária de Previdência 
Complementar no instituto. 
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 Ocorre que essa intervenção deveria de ocorrido anos atrás, 
quando já era previsível que a crise da VARIG era crônica. Como 
esse processo, conforme já deixamos bem claro, decorre de uma 
crise de gestão e de falta de política no setor aéreo condizente com 
as mudanças promovidas neste segmento pelos diversos governos 
que passaram, inclusive do atual, a intervenção somente ocorreu 
quando o processo de venda da VARIG entrava em uma etapa 
decisiva, lembrando que o AERUS é um dos principais credores da 
companhia, e com isso, um dos principais eleitores no colégio de 
credores. 
 
 As nossas conclusões neste aspecto é que o AERUS depende 
que o processo de recuperação judicial possa no seu final concluir 
os débitos da empresa, bem como a conclusão do processo de 
defasagem tarifária, única forma que permitiria o equacionamento 
financeiro do instituto. 

 O momento da intervenção mostra indícios de uma decisão 
política é não técnica, já que o patrimônio estava se deteriorando há 
anos. Como o maior credor, a participação do AERUS no conselho 
de credores da VARIG de forma independente, poderia promover 
um descompasso entre os interesses conflitantes no processo. 
Desta forma, o processo de intervenção desse instituto também 
deverá ser acompanhado por esta Assembléia Legislativa, em face 
da repercussão da falta de pagamento dessas aposentadorias e 
pensões para a economia do Estado do Rio de Janeiro, além da 
ação desagregadora, do ponto de vista das famílias, que essa 
medida incorpora. 

 
 
 
 
 
 

    
  IV – DAS RECOMENDAÇÕES 
 



 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 77

 
 Somente podemos concluir com medidas que estão no rol das 
nossas competências. Portanto, verificamos a necessidade dos 
Ministérios Públicos Estadual e Federal serem acionados para 
investigar a origem dos recursos utilizados pelos Srs. Marco Antônio 
Audi, Luiz Eduardo Gallo e Marcos Haftel, em face dos indícios que 
os recursos utilizados na compra da VARIG e da sua subsidiária 
VARIG LOG, não seriam dessas pessoas, assim como investigar os 
recursos utilizados pelo Sr. Lap Wai Chan  e das empresas 
envolvidas nesse processo; VARIG LOGÍSTICA S.A , VOLO DO 
BRASIL S.A.,  Volo Logistics LLC,  MatlinPatterson Global 
Opportunities II LP, Matlin Patterson Global Opportunities 
(Cayman) II LP, MatlinPatterson Global Advisers LLC, VRG 
LINHAS AÉREAS S.A., em face que a possibilidade de uma 
empresa área nacional ter se desnacionalizado, o que demonstraria 
a total falta de controle por parte das autoridades nacionais quanto a 
participação de estrangeiros na compra e venda de empresas 
aéreas, bem como a burla da lei. 
 
 Recomendamos, ainda, a aprovação de uma Comissão 
Especial para Acompanhar o Processo de Recuperação Judicial 
da VARIG e a intervenção do Instituto AERUS, tendo em vista os 
interesses do Estado do Rio de Janeiro e dos trabalhadores, 
aposentados e pensionistas, para que haja o sucesso dessa 
recuperação, única forma legal para que os prejuízos econômicos e 
sociais sejam amenizados. 
 
 Como conseqüência ainda dessa recomendação, apontamos a 
necessidade dos ministérios públicos verificarem a razão da 
protelação do Governo Federal em quitar os débitos existentes para 
com a empresa recuperanda, algo que já foi feito em relação à 
empresa TRANSBRASIL, pois consideramos essa decisão mais 
rápida e eficiente para conseguir solucionar economicamente o caos 
gerado por esse processo. 
 
  O presente Relatório, após a aprovação em Plenário, deverá 
ser encaminhado, ao Presidente da República, ao Governador do 
Estado, para as Casas que compõem o Congresso Nacional, em 
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especial às CPI´s do Apagão Aéreo, ao Ministério Público Federal, 
ao Ministério Público Estadual, à Procuradoria-Geral da República 
acentuando a necessidade da quebra dos sigilos bancário, fiscal e 
telefônico dos sócios da VOLO DO BRASIL, bem como conhecer a 
movimentação das ações da VARIG na Comissão de Valores 
Mobiliários, ao Ministro da Defesa, da Justiça e à Procuradoria-
Geral do Estado.  
 

À vista do exposto, esta Relatoria sugere o seguinte Projeto de 
Resolução: 

 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO  Nº          /2007 
 
 

APROVA O RELATÓRIO E AS CONCLUSÕES 
DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE 
INQUÉRITO - CPI, INSTITUÍDA PELA 
RESOLUÇÃO Nº 05/2007 PARA INVESTIGAR 
O PROCESSO QUE CULMINOU NA VENDA 
DA VARIG. 

 
Autor: COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO INSTITUÍDA 

PELA RESOLUÇÃO Nº 05/2007 
 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

                                         
RESOLVE: 

 
 
 Art. 1º - Ficam aprovados o Relatório Final e as Conclusões da 
Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução nº 
05/2007. 
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 Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
     Sala das Comissões, em 13 de agosto de 2007 
 
(a)Deputado PAULO MELO-Relator 
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À vista do exposto, esta Comissão, reunida em 13 de agosto 
de 2007, propõe ao Plenário da Assembléia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro,  o seguinte Projeto de Resolução: 

 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO  Nº          /2007 
 
 

APROVA O RELATÓRIO E AS CONCLUSÕES DA 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CPI, 
INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 05/2007 PARA 
INVESTIGAR O PROCESSO QUE CULMINOU NA 
VENDA DA VARIG. 

 
Autor: COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO INSTITUÍDA PELA 

RESOLUÇÃO Nº 05/2007 
 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

                                                
RESOLVE: 

 
 Art. 1º - Ficam aprovados o Relatório Final e as Conclusões da Comissão 
Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução nº 05/2007. 
 
 Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
     Sala das Comissões, em 13 de agosto de 2007 
 
(a)Deputados  PAULO RAMOS - Presidente; GRAÇA 
MATOS -Vice-Presidente e PAULO MELO - Relator. 
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VOTO SEPARADO AO RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO PARLAMENTAR 
DE INQUÉRITO – CPI PARA INVESTIGAR O PROCESSO QUE CULMINOU 
NA VENDA DA VARIG. 
 

(RESOLUÇÃO Nº 05/2007) 
 

 
            No andamento dos trabalhos desta Comissão foram observados fatos, 

através de depoimentos e documentos recebidos, não abordados no Relatório 

Final, e que possivelmente servirão para o entendimento, e elucidação do 

processo de venda e recuperação judicial da empresa, e que são expostos a 

seguir: 

 
1. Desrespeito ao princípio do Juízo Natural na distribuição do 

processo de Recuperação.  

           O processo de recuperação judicial das empresas Varig, Rio Sul e 

Nordeste, de número 2005.001.072887-7, foi originalmente distribuído para a 

8a. Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, como notoriamente 

divulgado e consta dos assentos de distribuição do Tribunal de Justiça do Rio 

de Janeiro. 

           Ocorre que, por força de reestruturação administrativa do mesmo 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, através da Resolução TJ/OE n. 15/2005, 

de 21.11.2005, foi decidida pelo Órgão Especial a extinção da serventia da 8ª. 

Vara Empresarial, que foi transformada na 13ª. Vara de Fazenda Estadual, 

declarando-se por aquele ato a vacância do cargo de juiz daquela Vara; a 

extinção da serventia e a redistribuição dos processos em trâmite pelas demais 

7 (sete) varas empresariais da Comarca da Capital, como se confere:  

RESOLUÇÃO Nº 15 /2005 - DORJ-III, S-I 216 (35) - 
23/11/2005 

Cria as 13ª e 14ª Varas de Fazenda Pública da Comarca da 
Capital e dá outras providências. 
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O ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos do art. 3º, VI, "a", do Regimento Interno e 
do parágrafo único do art. 68, do Código de Organização e 
Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro (com a 
redação da Lei nº 3.603, de 11.07.2001) e tendo em vista o 
que foi decidido na sessão realizada no dia 21.11.2005 
(Processo nº 2005 - 232.216), 

Considerando a quantidade excessiva de feitos que vêm 
sendo distribuídos para as varas de Fazenda Pública da 
Comarca da Capital; 

Considerando que estão criadas e com os cargos de juiz 
vagos as 8ª Vara Empresarial da Comarca da Capital e a 3ª 
Vara Criminal da Comarca de Nova Iguaçu, não se 
vislumbrando, de acordo com o movimento processual, a 
necessidade de manutenção destes órgãos jurisdicionais; 

Considerando que o art. 68, parágrafo único do CODJERJ 
dispõe que o "Órgão Especial do Tribunal de Justiça, 
mediante Resolução, fixará a distribuição de competências 
aos órgãos previstos neste artigo, a alteração da 
denominação dos mesmos, bem como poderá determinar a 
redistribuição dos feitos em curso nas Comarcas, Juízos e 
Juizados, sem aumento de despesa, sempre que 
necessário para a adequada prestação jurisdicional".  

RESOLVE: 

Art. 1º - Fica criada a 13ª Vara de Fazenda Pública da 
Comarca da Capital, por transformação da 8ª Vara 
Empresarial da Comarca da Capital, com competência 
para os feitos previstos no artigo 86 do Código de 
Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de 
Janeiro, aproveitando-se no novo órgão os cargos de Juiz 
de Direito, Escrivão e os demais da serventia; 

Parágrafo único - Os processos em curso na 8ª Vara 
Empresarial serão redistribuídos, igualmente, para as 
demais varas empresariais remanescentes na Comarca da 
Capital, devendo ser feita a correção da identificação dos 
novos processos no sistema informatizado;” 
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          Conforme também consta dos serviços de informação eletrônica do 

sítio do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro na Internet – e é fato público – 

a serventia da 13ª. Vara de Fazenda já foi instalada, tendo um juiz em 

exercício (Dra. Regina Lucia Chuquer de Almeida Costa Castro Lima). 

          A sistemática de criação de varas por transformação de outras 

existentes vem sendo utilizada no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 

que recentemente houve por bem editar outra resolução, de número TJ/OE 

Nº 11, de 30/05/2006, publicada no DORJ-III, S-I 100 (24), de 01/06/2006, 

extinguindo as 9ª e 10ª. Varas de Órfãos da Comarca da Capital para criar 

a 5a. Vara Cível da Comarca de Campos dos Goytacazes e a vara do 

XXVIII Juizado Especial Cível, no bairro do Catete da Comarca da Capital. 

            Deve ser dito que, assim como ordenou a resolução TJ/OE n. 15/2005 a 

redistribuição de todos os feitos em tramite na 8ª. Vara Empresarial para outras 

varas empresariais, o mesmo ocorreu em relação aos processos que 

tramitavam perante as 9ª e 10ª Varas de Órfãos, face a resolução TJ/OE n. 

11/2006.  

            Ocorre que, por motivos que se desconhece, apesar de já ter sito 

instalada a vara em que se transformou a 8ª Vara Empresarial e, mesmo tendo 

o processo da Varig enorme repercussão (talvez um dos maiores processos de 

recuperação judicial em trâmite no País), passados mais de 6 (seis) meses da 

edição da acima referida resolução cogente do Órgão Especial do TJ/RJ (e 

conseqüente vacância do cargo de juiz da vara), ainda não se operou a 

redistribuição do feito. 

           Por outro lado, tendo sido publicada em 01/06/2006 a norma que 

extinguiu as 9ª e 10ª Varas de Órfãos da mesma comarca da capital, 
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imediatamente, ou seja, já no dia 02/06/2006, todos os processos começaram a 

ser redistribuídos para outros juízos.  

           Deve ser dito que, com tal prática, considerando que fica persistindo a 

vacância do cargo de juiz da vara extinta, é viabilizado ao Presidente do 

Tribunal de Justiça (último ora representado), nomear os juizes que irão ficar 

em exercício, isso dando causa a que os dois primeiros representados, 

enquanto titulares de outras varas, sejam escolhidos para funcionar no 

processo da Varig (e em qualquer outro que tramite na serventia da 8ª. Vara 

Empresarial), como se fosse de competência da mesma autoridade constituir 

tribunais “ad hoc”, em violação ao princípio basilar do nosso direito, do juízo 

natural. 

           Ademais, a prática constitui uma forma de desrespeitar tanto as 

exigências legais de Lei Estadual para alterar a organização e divisão judiciária 

no Estado, no que se refere às transformações das varas, quanto o disposto no 

artigo 2º, inciso VI, letra “c” do RITJRJ, no que trata da nomeação de juízes, 

pois seria de competência do Órgão Especial, e não do presidente, deliberar 

sobre a matéria. 

           Dessa forma, deve ser a questão examinada para que seja apurado a 

irregularidade, tanto no caso da transformação das varas, como no caso da 

nomeação específica de juizes para funcionar em vara já extinta (ou na 

postergação da sua extinção). 

 
 
 
           2. Descumpridos os prazos legais para o Leilão que beneficiou a 
VarigLog 

           Havia os prazos legais desse leilão a serem cumpridos, só que a 

VarigLog, sem caixa, não sobreviveria. A Lei nº 11.101 determina a 
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publicação do Edital de um leilão nestes moldes no mínimo 15 dias antes de 

sua realização, garantindo a possibilidade de participação de todos os 

interessados, enquanto no caso específico do leilão em que a Variglog 

comprou a Varig também neste aspecto evidencia-se um privilégio à esta 

arrematante pela redução dos prazos, eliminando concorrentes.  

          3. Aporte financeiro (U$ 6 milhões) feito pelos sócios da VOLO DO 
BRASIL, Srs. Marco Antônio Audi, Marcos Haftel e Luiz Eduardo Gallo, 
sem comprovação de origem.  

           Houve a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico, suspensa em 

decorrência de mandado de segurança impetrado pelos supracitados. 

           Entretanto, tal fato seria de extrema importância, pois: 

1. Considerando que os sócios brasileiros da VOLO do Brasil não possuem 

“tradição” no mercado de investimentos, tampouco nesta área específica. 

2. Considerando que a estrutura societária constatada revela uma 

preponderância significativa de pessoas jurídicas ou naturais 

estrangeiras em sua composição; 

3. Considerando que a mesma referida estrutura oculta as pessoas naturais 

que efetivamente estejam por trás da fachada apresentada; 

 

4. Considerando que a capacidade financeira das partes em questão, como 

admitida pelos próprios impetrantes em depoimento e de amplo e óbvio 

conhecimento público, só aguça a supremacia absoluta do controlador 

estrangeiro; 

5. Considerando terem os impetrantes brasileiros afirmado reiteradamente 

à CPI ter injetado capital próprio de ordem equivalente a seis milhões de 

dólares americanos cada um na sociedade em exame; 

 

6. Considerando que os impetrantes brasileiros, com tal capital, 

supostamente deteriam o controle de 80% dos votos de um investimento 
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formalmente apontado como superior a quinhentos milhões de dólares, 

enquanto os detentores de mais de 96 % de tal capital deteriam apenas 

os restantes 20% dos votos, conforme os depoimentos e documentos já 

colhidos; 

7. Considerando o reconhecimento, também formal e público, público dos 

impetrantes em relação a contatos possivelmente incompatíveis com a 

lisura da operação comercial conduzida e suas posteriores 

reconsiderações sobre o tema, gerando dúvida razoável sobre a 

realidade dos fatos, além das evidências colhidas de possível revelação 

de informações privilegiadas; 

 

 
            4. Suposto tratamento diferenciado em relação à NV Participações 
e a VarigLog.  
 
             Fato que deve ser analisado a partir do depoimento do Sr. Lap Wai 

Chan e quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico deste e dos demais sócios. 

 

(TRECHO DA FITA COM O COMENTÁRIO, ANEXADA AOS DOCUMENTOS 
DA CPI) 
             “Na semana que vem nós vamos falar sobre a Varig velha e como ela 

vai nos pagar. Ok?  

              Vou passar a palavra ao futuro dono da empresa, para que ele fale 

sobre a Varig Nova e para que ele se apresente também. 

              LAP CHAN – Bom dia. Quero me introduzir e acho que a última vez 

que vocês me viram eu estava de camiseta preta e jeans, sentado aqui do lado, 

durante. Estava aqui do lado olhando o processo do leilão. Meu nome é Lap 

Chan, o chinês, que vocês conhecem bem pelos jornais, mas criado aqui no 

Brasil por mais de 20 anos e depois eu saí daqui e fui para os Estados Unidos 

trabalhar lá. 
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                Bom, vocês provavelmente lembram no último basicamente o nosso 

processo de participação, junto com nossos sócios da VarigLog, no processo de 

recuperação da Varig. O que eu quero apresentar para vocês hoje é um pouco 

o que seria a Nova Varig, como ela vai ser criada, o processo dela atual, como 

vai ser o processo dela com o plano de trabalho que a gente está tentando 

montar. Esse é um processo que eu tenho trabalhado claramente com os 

técnicos em todos esse processo nos últimos meses.  

               Claramente você viu, pelo processo de recuperação, que a situação 

da Varig piorou durante um ano inteiro e diferentes fases dela. Teve o leilão, 

claramente não teve nenhum, teve um comprador, mas não conseguiu 

fechar, certo? E de um certo modo a participação da VarigLog, só foi 

oferecido para a VarigLog voltar porque o Ayoub ligou e pediu para mim 

se eu tivesse interesse em voltar a querer dar uma proposta para criar a 

Nova Varig. 

               Então nosso plano de trabalho foi montado, basicamente, no que 

acabou sobrando da Varig em junho. Vocês sabem muito bem que a Varig, um 

dia depois do leilão, ela tinha .... todos os aviões. Ela tinha só três aviões que 

podia operar um dia depois do leilão.” 

 
(TRECHO DO DEPOIMENTO) 
 
                              “O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – Nós temos uma fita de um 
dos encontros do senhor com os funcionários da Varig em que o senhor afirma ter sido 
convidado para participar do leilão por um juiz.  

O SR. LAP WAI CHAN - Bom, não me lembro.  

Eu fiz tantas palestras com os grupos de empregados da Varig, 
naquela época. Vou ser honesto com o senhor, eu não lembro de ter dito isso. Se a fita 
indica isso. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – Não faz mal. Nós queremos 
saber... Está bem, tem a fita. 

Aqui estou fazendo a pergunta. 
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O SR. LAP WAI CHAN - Estou respondendo para o senhor que eu 
conheço todas as pessoas envolvidas dentro da recuperação que eu falei. O processo de 
recuperação eu os conheço.  

Eu fiz acho que dez ou quinze comícios conversando com os 
empregados, àquela época. Vou ser honesto com o senhor: não lembro se eu fiz aquele 
comentário.  

O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – Independente de lembrar ou 
não a pergunta que estou lhe fazendo é muito objetiva: como se deu a sua aproximação? 
Se o senhor recebeu algum convite de qualquer juiz para participar da compra da Varig? 

                                 O SR. LAP WAI CHAN - Eu disse anteriormente ao senhor, deputado, 
que eu fui chamado pelo Marco para voltar, se eu tivesse interesse de ver a Varig. Acho 
que isso foi depois que o primeiro leilão não deu sucesso. Eu estava de férias. Eu fui 
chamado de volta para poder ver essa operação.  

O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – Como o senhor analisa o 
tratamento dispensado ao seu grupo diante do segundo leilão e o tratamento dispensado 
aos primeiros licitantes que não conseguiram cumprir as exigências feitas pelos juízes? 
O senhor vê alguma diferença? 

O SR. LAP WAI CHAN - Bom, a diferença que eu cumpri o que o 
edital pediu e o outro não cumpriu o que o edital pediu. Essa é a diferença.  

O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – O senhor já tinha adiantado o 
pagamento sem nem licitar? 

O SR. LAP WAI CHAN - É. Você tem um critério que foi 
determinado pelo edital. O primeiro edital deu os critérios para o primeiro proponente 
para poder comprar. O primeiro proponente tem os seus critérios para poder terminá-lo. 
Ele não cumpriu. O que eu cumpri foi o que foi pedido no edital. Eu cumpri o que foi 
pedido no edital  

O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – O senhor adiantou esse 
dinheiro, porque foram US$ 20 milhões. Naturalmente, que me parece uma quantia bem 
razoável, dependendo, também, de quem aprecie esse valor. Quem tem trilhões de 
dólares chega a ser pouco, mas US$ 20 milhões representam uma quantia bem razoável.  

Ao fazer o adiantamento, o senhor já tinha certeza? Foi feito um 
acordo prévio para que o senhor fosse o único licitante? 

O SR. LAP WAI CHAN - Jamais. O edital é uma coisa pública. Foi 
editado no Diário e tem todas as condições necessárias para todo e qualquer comprador 
aparecer e querer comprar. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – O senhor recebeu essa 
garantia prévia, de que o seu grupo seria o único licitante? 

O SR. LAP WAI CHAN - Jamais. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – Tem a fita aí? Para ver se o 
senhor reconhece a sua voz e se o senhor fez a afirmação que está nela constando. 
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Bem, enquanto isso não se revolve... 

A Previsão de investimentos é de 75 milhões em 30 dias e mais 
outros 75 em até 60 dias. Confere isto? 

O SR. LAP WAI CHAN - O que eu me lembro é que, no edital, os 
primeiros 75 era claro que tinha que ser num importe primeiro para manter a... Os 
próximos 75 acho que é só depois da homologação do CHETA. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – Vamos ver se entra no ar  a ... 

(PROCEDE-SE À EXECUÇÃO DE FITA) 

O SR. LAP WAI CHAN - Sim, é a minha voz. 

 

                             O SR. PRESIDENTE (Paulo Ramos) – Está dizendo que foi chamado pelo 
juiz. 

                   O SR. LAP WAI CHAN - Deixa eu clarificar o ponto, acho que é 
importante entender. 

                   Fui chamado pelo Marco Audi pra voltar pra cá, e, se eu           juiz e 
entender que se a gente for participante no leilão que esse é um processo sério, que não 
foi feito que nem o primeiro leilão. Isso foi uma coisa que foi deixado claro pra gente que 
esse segundo leilão é um processo que ia ser sério.” 

 

              5. Condução do Processo de Recuperação Judicial por parte do 
Juízo, segundo depoimentos do 1º administrador judicial, Dr. João 
Cysneiros Vianna e da Presidente do Sindicato dos Aeroviários, Sra. 
Selma Balbino. 

              6- Conflito de competências no trato da questão trabalhista. 

              7- Houve uma abertura formal de processo para obtenção do 
Certificado de Homologação de Empresa de Transporte Aéreo (CHETA) 
pela VRG Linhas Aéreas S.A. junto a ANAC, entre os meses de abril e maio 
de 2006, portanto antes do 1º leilão, caracterizando uma notória intenção 
de comprar somente a UPV (Unidade Produtiva VARIG), ou seja, o nome 
da empresa. 

              8- A própria escolha do nome da nova empresa (VRG Linhas 
Aéreas S.A.) caracteriza uma má fé, uma vez que o designador ICAO 
(autorização para pouso em aeroportos) da VARIG é VRG, enquanto o da 
nova empresa seria VRN. 

    Sala das Comissões, em 13 de agosto de 2007. 
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(a)Deputado PAULO RAMOS - Presidente 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TENDO EM VISTA A PROVAÇÃO NA SESSÃO DE 12 DE DEZEMBRO DE 
2007, DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 316 DE 2007, DE AUTORIA DA 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO INSTITUÍDA PELA 
RESOLUÇÃO Nº 05/2007, INCLUINDO O VOTO EM SEPARADO DO 
PRESIDENTE DA COMISSÃO, O PRESIDENTE DA ALERJ PROMULGOU A 
SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

RESOLUÇÃO Nº 281/2007 

 APROVA O RELATÓRIO E AS CONCLUSÕES DA 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CPI 
- INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 05/2007 
PARA INVESTIGAR O PROCESSO QUE 
CULMINOU NA VENDA VARIG. 

 

 Art. 1º - Ficam aprovados o Relatório Final e as Conclusões da Comissão 
Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução nº 05/2007. 

 Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 Rio de Janeiro, em 12 de dezembro de 2007. 
 DEPUTADO JORGE PICCIANI 
  Presidente 

  

 
 


